
No dia 08 de maio foi fi rmado o Acordo 
Coletivo de Redução do Intervalo para 
Refeições entre o Grupo Tramontina e 

trabalhadores. A tratativa para redução de 60 
minutos para 45 minutos de descanso foi esta-
belecida por meio de votação secreta, realizada 
no dia 29 de maio na Tramontina Multi e na Ele-
trik, sendo aprovada pela maioria. Na Cutelaria 
a redução aprovada foi de 10 e 20 minutos e foi 
votada no dia 4 de junho. Já na Tramontina TEEC 
a maioria dos trabalhadores não concordou com 
a mudança. A votação foi realizada no dia 1º de 
junho. 

De acordo com o Grupo Tramontina o ob-
jetivo da alteração é permitir que os trabalha-
dores cheguem antes em casa. A medida visa a 
segurança em meio ao período de quarentena 
e também o favorecimento aos estudantes que 
precisam se deslocar para outros municípios ou 
se preparar para as aulas à noite. 

O grupo pretendia iniciar as mudanças a par-
tir do dia 15 de junho, porém entendeu que seria 
melhor começar a partir do dia 1º de julho, para 
haver mais tempo nos ajustes com os horários 
dos ônibus que transportam os trabalhadores.

METALÚRGICOS
DE BARBOSA

A lei Nº 13.467, de 13 de julho de 2017, 
aprovada após a Reforma Trabalhista, trouxe 
essa novidade quanto ao tempo mínimo de in-
tervalo, no inciso III do art. 611-A da CLT. Ago-
ra, o intervalo mínimo para jornada acima de 6 
horas pode ser reduzido por meio de acordo ou 
convenção, desde que respeitado o limite míni-
mo de 30 minutos. Essa adequação de escala de 
serviços ou de produção não precisa passar pelo 
Ministério do Trabalho ou pela Secretaria de Se-
gurança e Saúde no Trabalho (SSST). Cabe aos 
trabalhadores aprovarem ou não. 

Na Tramontina Multi foram 602 votos, sendo 
327 favoráveis, 272 contrários, 2 brancos e 1 nulo. 
Na unidade Tramontina Eletrik foram 363 votos: 
203 favoráveis e 160 contrários.  Na Tramontina 
TEEC foram 241 votos, sendo 110 a favor e 131 
contra. Por último, na Cutelaria, foram 2.327 vo-
tos, sendo 1.567 favoráveis, 744 contrários, 4 nu-
los e 6 em branco. 

O que muda na Multi e Eletrick 
* 1º Turno - 7h12 às 16h45: redução de 15 

minutos no intervalo para repouso e alimentação, 
resultando no intervalo de 45 minutos. A redução 
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corresponde à antecipação do término da jornada. 
* 2º Turno - 16h45 às 01h46: redução de 15 

minutos de intervalo para repouso e alimentação, 
resultando no intervalo de 45 minutos. A redução 
corresponde à antecipação do início e término da 
jornada.

* 3º Turno - 21h19 às 05h58: redução de 15 
minutos no intervalo para repouso e alimentação, 
resultando no intervalo de 45 minutos. A redução 
corresponde ao adiamento do início da jornada.

* 3º Turno - 22h28 às 07h12: redução de 15 
minutos no intervalo para repouso e alimentação, 
resultando no intervalo de 45 minutos. A redução 
corresponde ao adiamento do início da jornada.

O que muda na Cutelaria 
* 1º Turno diurno - redução de 10 minutos, 

resultando no intervalo de uma hora. A redução 
corresponde à antecipação do término da jornada.

* 2º Turno noturno - redução de 20 minutos, 
resultando no intervalo de 50 minutos. A redução 
corresponde à antecipação do término da jornada.

* 3º Turno noturno - redução de 20 minutos, 
resultando no intervalo de 50 minutos. A redução 
corresponde ao início da jornada.

Metalúrgicos 
da Tramontina 
votam por redução 
de intervalo
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EXPEDIENTE

As eleições 2020 se aproximam, tra-
zendo mudanças no Sindicato dos 
Metalúrgicos. Por ser pré-candidato, 

o presidente Todson Marcelo Andrade se a-
fastou do cargo no dia 4 de junho. O mesmo 
ocorreu com o primeiro secretário, Mauro 
Lodi. O afastamento das atribuições legais 
é previsto por lei. “Por enquanto, eles são 
pré-candidatos. Isso vai depender do que 
for decidido na convenção partidária para 
aprovação ou não da candidatura”, afi rma 
o presidente em exercício, Ivanor Ceratto. 

De acordo com o presidente, o mundo 
vive um momento muito difícil e no Brasil 
não é diferente. Já são mais de 50 mil vidas 
perdidas vítimas do Covid-19. Isso está afe-
tando a vida de todos, inclusive a data das 
eleições está indefi nida. “De qualquer forma 
o trabalho seguirá forte na entidade. Sei que 
posso contar com o apoio de toda direção”, 
salienta. 

Ceratto destaca que se sente muito orgu-
lhoso em liderar uma entidade com tantos 
anos de luta e feitos pela classe operária. 
Seu objetivo é honrar essa posição tão im-
portante. Ele declara: 

“Desde que o Sindicato foi fundado, não 
desviamos de nossa jornada. Nossa missão 
é dar voz e lutar pelos direitos de homens e 
mulheres que desejam uma realidade mais 
igualitária, com oportunidade e qualidade de 
trabalho.  Tudo o que fazemos está relacio-

nado com o propósito de representar você, 
força de trabalho que gera riqueza ao país. É 
direito de todos a dignidade de um lar confor-
tável e uma família socialmente amparada.

Neste mês acompanhamos as votações 
que determinaram o Acordo Coletivo de 
Redução do Intervalo para Refeições entre 
o Grupo Tramontina e seus funcionários. Eis 
uma mudança que impactará alguns positiva-
mente e, outros, negativamente. Na prática, 
trata-se de um acordo que só passou a valer 
após a Reforma Trabalhista. Anteriormente, 
não era permitido intervalo para refeições 
inferiores à uma hora. O tempo e a rotina 
dirão se isso vai favorecer ou não. 

No mês que vem teremos a assembleia 
para a aprovação da pauta que será entregue 
ao Sindicato Patronal, até 11 de agosto, e que 
dará início as negociações para reajuste do 
dissídio. O Sindicato compreende o momento 
deliciado pelo qual passamos, em função da 
pandemia de Covid-19, no entanto estamos 
cientes que a situação não prejudicou muito 
a demanda por pedidos e o faturamento, 
principalmente das grandes empresas locais. 
Pelo contrário, várias precisaram contratar 
para suprir a necessidade por mão-de-obra, 
tendo em vista que a quebra de acordos entre 
Estados Unidos e China favoreceu contratos 
com a indústria brasileira. 

Siga o Sindicato nas redes sociais, acesse 
o site e mantenha-se informado. Até breve!”

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
PAGAMENTO 
DE RESCISÕES

Nesta edição trazemos informações sobre 
a 28ª cláusula da Convenção Coletiva de 
Trabalho, 2019/2021, que diz respeito ao 

prazo de pagamento das rescisões. As empre-
sas, quando concederem aviso prévio a seus em-
pregados, deverão pagar as parcelas decorren-
tes da rescisão do contrato de trabalho no prazo 
previsto em lei, sob pena de pagarem uma multa 
equivalente ao valor dos salários que seriam do 
prazo excedente, limitado o valor da eventual 
multa ao do próprio salário mensal. Não caberá 
esta multa:

1. Se a demissão do empregado for efetivada 
sob a acusação de falta grave, ainda que a 
mesma venha a ser julgada improcedente ou não 
comprovada em reclamatória judicial; 

2. Se o empregado não comparecer no local, 
dia e hora designados para o pagamento, ou 
comparecendo, negar-se a receber as importâncias 
que lhe forem oferecidas; 

3. Mesmo que em reclamação judicial a 
empresa seja condenada a pagar diferenças 
ou importâncias maiores do que as que forem 
oferecidas; 

4. Se a empresa promover ação de 
consignação em pagamento e depósito.

QUERO SER SÓCIO
NOME_________________________________________

EMPRESA________________________________________________

SEXO F (  )  M (  )DATA DE NASCIMEN TO________________

TELEFONE FIXO__________CELULAR____________

CARLOS BARBOSA, ____ DE ____________ DE 2020. Autorizo o desconto das mensalidades em folha de pagamento de acordo 
com legislação em vigor, bem como as deliberações em assembleia

ASS: _________________________________________________________________________________________________________

Ivanor Ceratto
Presidente em exercício do Sindicato  dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa
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MPT E CAIXA FIRMAM ACORDO PARA 
INDIVIDUALIZAR RECOLHIMENTO DE FGTS

O Ministério Público do Trabalho (MPT) fi r-
mou acordo de cooperação técnica com a 
Caixa Econômica Federal (CEF) para pro-

mover troca de informações e auxílio técnico de 
equipes para que atuem no cumprimento das exi-
gências legais do FGTS. O foco inicial do acordo 
será os recolhimentos feitos ao FGTS pelos empre-
gadores e que não foram individualizados aos titu-
lares das contas vinculadas do fundo em razão da 
ausência de informações obrigatórias. O objetivo é 
contribuir para que os recursos depositados sejam 
efetivamente recebidos pelas trabalhadores.

Segundo levantamento atualizado da Caixa, há 
cerca de R$ 600 milhões em depósitos a discriminar, 
com potencial de abranger e beneficiar mais de 
400 mil trabalhadores. O MPT já celebrou acordo 
semelhante a esse com a Caixa entre 2012 e 2017. 
Na ocasião, entre 2013 e 2014, o levantamento da 
Caixa demonstrou que havia um saldo inicial de mais 
de R$ 300 milhões para serem individualizados. A 
atuação abrangeu mais de mil empregadores, com a 
individualização de mais de R$ 80 milhões, em favor 
de mais de 140 mil trabalhadores.

O novo acordo de cooperação, fi rmado no dia 29 
de maio, deverá ser executado no âmbito do Projeto 

Entenda como funciona a Aposentadoria 
Especial e se você se enquadra nela

O Supremo Tribunal Federal, no dia 05 de 
junho, aprovou o benefício da aposen-
tadoria especial na hipótese em que o 

segurado permanece no exercício de atividades 
laborais nocivas à saúde. A aposentadoria es-
pecial consite na modalidade com redução do 
tempo de contribuição e diz respeito aos traba-
lhadores que exercem atividades consideradas 
prejudiciais à saúde ou à integridade física. O 
documento diz: 

1 - A aposentadoria especial será vedada para 
quem permanece trabalhando em atividade espe-
cial ou a ela retorna;

2 - Nas hipóteses em que o segurado solicitar 
a aposentadoria e continuar a exercer o labor 
especial, a data de início do benefício será a data 
de entrada do requerimento, inclusive, os efeitos 
fi nanceiros. Uma vez verifi cado o retorno à ativi-
dade nociva ou sua continuidade, cessará o bene-
fício previdenciário.

3 - Obterá o benefício de aposentadoria espe-
cial aquele trabalhador que comprovar o tempo 
mínimo de atividade prejudicial à saúde ou integ-
ridade física – 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte 
cinco) anos (art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

A lei não pode restringir o direito ao exercí-

cio de determinada atividade pelo segurado, cerce-
ando de forma indevida o desempenho de atividade 
profi ssional.

Com a chamada Nova Previdência, além da com-
provação de exposição a agentes nocivos para rece-
ber o auxílio, o trabalhador deve se enquadrar na 
seguintes características:  55 anos de idade, quando 
se tratar de atividade especial de 15 anos de contri-
buição; 58 anos de idade, quando se tratar de ativi-
dade especial de 20 anos de contribuição; ou 60 anos 
de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 
anos de contribuição, no caso dos metalúrgicos.

Além da comprovação de exposição a agentes 
nocivos e idade, a aposentadoria especial deixou 
de ser integral (100% da média aritmética dos 80% 
dos maiores salários de contribuição, a partir de 
07/1994, sem incidência do fator previdenciário).

Nas regras introduzidas pela Emenda Consti-
tucional nº 103, o valor da aposentadoria especial 
limita-se a 60% da média de todos os salários de 
contribuição, a partir de 07/1994, acrescidos de 2% 
a cada ano que exceder 20 anos de tempo de con-
tribuição para o segurado homem, e 15 anos para a 
segurada mulher. Com efeito, autorizada está a per-
manência além dos 25 anos de labor especial para 
fi ns de obtenção de uma aposentadoria especial 

integral (aqui considerado todos os salários de 
contribuição, e não 80% dos maiores salários 
de contribuição).

Por mais que se tente dar aspecto de pro-
teção à saúde do trabalhador frente ao disposi-
tivo legal de afastamento criado pelo Estado, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal ampara 
caráter fi scal ou fi nanceiro do Estado.

Além disso, há de se questionar se a per-
manência do trabalhador no labor especial não 
seria vantagem para o Estado, pois o trabalha-
dor permanece contribuindo para o Regime 
Geral da Previdência Social, sem qualquer retri-
buição fi nanceira, pois também já foi decidido 
pelo Supremo Tribunal Federal que as contri-
buições pós-aposentadoria não são passíveis de 
desaposentação ou reaposentação.

Estratégico Nacional “Individualização do FGTS”, da 
Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas 
Relações de Trabalho (Conafret), e será gerenciado 
pela procuradora do MPT Verena Vieira Sanches 
Sampaio Borges. O projeto será desenvolvido para 
possibilitar aos trabalhadores a identificação de 
depósitos a eles pertencentes, mas que, por ausência 
de individualização, acabaram fi cando retidos na 
Caixa.

O acordo terá prazo de vigência de cinco anos, 
entrando em vigor na data de publicação no Diário 
Ofi cial da União.

Para consultar seu saldo, baixe o aplicativo 
chamado FGTS e cadastre-se informando os dados 
completos. Se mesmo com o passo a passo você não 
conseguir acessar o aplicativo, faça contato com a 
CAIXA pelos números 3004-1104 (Capitais e regiões 
metropolitanas) ou 0800-726-0104 (Demais regiões).

OAB/RS 3448 - Fone 3461-5974
Escritório conveniado ao Sindicato dos 

Metalúrgicos de  Carlos Barbosa

Há R$ 600 milhões em depósitos a discriminar, com potencial de abranger e benefi ciar mais de 400 mil trabalhadores



No aperto da economia, os olhares voltam-
se à ação do Estado. De liberais ortodó-
xos a desenvolvimentistas, todos cla-

mam por medidas imediatas e maciças do go-
verno para evitar o mal maior, a quebradeira de 
empresas e a tragédia da fome extrema.  

Conceitos que soavam como absolutos 
também balançaram.  O sistema de mercado se 
mostrou inefi ciente para enfrentar situações de 
crise. Precisa do Estado, senão se afunda. Antes 
da pandemia, sua inefi ciência já era registrada 
nas universidades, mesmo por economistas de 
tradição conservadora, precisando da mão do 
Estado. Vejam-se três casos.

1) num mercado dominado por um monopólio 
ou por um punhado de grandes corporações o 
resultado são preços altos e qualidade baixa, 
penalizando compradores, sejam eles pessoas 
ou empresas. Surgiram as leis de defesa do 
consumidor.

2) a poluição correria solta, uma vez que não 
faz parte dos custos das empresas poluidoras. 

Por isso, criou-se legislação com penas ao agente 
que poluir, que o induzem a preferir adotar medidas 
preventivas.  

3) O desenvolvimento de um país requer presença 

David Fialkow Sobrinho
Mestre em Economia Desenvolvimento

SEU FUTURO

CÂMARA SUSPENDE PAGAMENTO DE 
ACORDO TRABALHISTA ATÉ DEZEMBRO

ACâmara dos Deputados aprovou, no dia 16 
de junho, a suspensão de pagamentos de 
acordos trabalhistas judiciais ou extrajudi-

ciais pelo menos até 31 de dezembro para as em-
presas que tiveram suas atividades paralisadas total 
ou parcialmente pelo poder público durante a pan-
demia da covid-19. A medida valerá para os acordos 
feitos para quitar ações trabalhistas ou rescisão do 
contrato de trabalho e também para quem aderiu a 
Planos de Demissão Voluntária (PDV).

A emenda, da deputada Soraya Santos (PL-RJ), 
foi incluída na Medida Provisória (MP) 927, que pro-
move mudanças na legislação trabalhista durante o 
período de calamidade pública decretada por causa 
da covid-19 (a princípio, até 31 de dezembro). Pela 
proposta, que agora será analisada pelo Senado, o 
trabalhador que foi demitido e fez um acordo para 
receber a rescisão de forma parcelada poderá fi car 
com as parcelas suspensas e só voltar a receber em 
janeiro.

O mesmo valerá para um trabalhador que aderiu 
ao PDV de uma empresa e ainda está recebendo as 
parcelas de seu pacote de benefícios. Pela emenda, 
a empresa que teve sua atividade parcial ou total-

mente fechada por ordem do poder público (o que, 
em tempos de pandemia abrange praticamente todas 
as atividades econômicas) poderá alegar difi culdades 
fi nanceiras e suspender os pagamentos.

Só os partidos de oposição foram contrários. “É 
mais perda para o trabalhador. Está virando uma farra 
para os patrões nessa pandemia”, disse o deputado 
Rogério Correia (PT-MG). Em condição de anonimato, 
advogados trabalhistas que atuam para empresas 
afi rmaram ao Valor que a proposta é “absurda”, “le-
galiza o calote” e que prejudica os trabalhadores que 
aceitaram uma redução nos valores para receber e 
agora terão que enfrentar uma moratória dessas 
dívidas.

Ao defender a emenda, aprovada por 315 votos 
a 135, a deputada Soraya afi rmou que a proposta 
apenas fazia um ajuste e que a suspensão já estava 
em vigor. Advogados, porém, negaram e disseram que 
alguns juízes acataram pedidos de suspensão diante 
da gravidade da situação das empresas, mas foram 
poucos casos. A emenda foi apoiada pelo governo 
Bolsonaro e pela maioria dos partidos, com exceção 
dos de oposição. O argumento foi aliviar o caixa das 
empresas durante a crise econômica. “Vamos apoiar 

do Estado com planejamento. “A crença de 
que livres mercados, direitos de propriedade 
e espírito empresarial seriam sufi cientes para 
assegurar sucesso é a-histórica e ingênua”, 
afi rma Robert Atkinson, presidente da Fundação 
de Informação e Tecnologia, no Financial Times. 
Segundo ele, “Em 1963, em plena Guerra Fria, 
o governo dos EUA gastou mais em ciência e 
tecnologia do que o resto do mundo junto”. 
É fundamental que o governo formule “uma 
estratégia industrial”.

Mas alguns não aceitam a realidade, são o 
que se chama “soldado de passo certo”, ironia 
para com o que se defasou. Vide o Brasil que, em 
plena pandemia, agoniza diante da falta de ação 
do governo, seja na saúde, seja na economia. É 
como numa tempestade, em que o navio precisa 
de rumo e da unidade do comando e tripulação, 
mas o comandante opta por deixar o navio à 
deriva apostando na sorte, prefere gastar o 
tempo enviando twítes criticando os que tentam 
salvar o navio.

porque realmente melhora o fl uxo das empresas que 
tiveram que ser paralisadas nesse período”, defendeu 
a deputada Adriana Ventura (Novo-SP).

A MP permite que o teletrabalho (“home offi -
ce”), a antecipação de feriados, férias individuais 
e coletivas, uso do banco de horas, a suspensão 
de exigências administrativas em segurança e 
saúde no trabalho por acordo individual com o 
trabalhador, sem precisar do aval dos sindicatos. 
Esse ponto foi criticado pela oposição, com o ar-
gumento de que o empregado, neste momento, se 
submeterá a todas as exigências da empresa para 
não perder o emprego.

A MP ainda perdeu pontos polêmicos, como 
o que dizia que a covid-19 não poderia ser con-
siderada doença ocupacional e a limitação de 
atuação dos auditores fi scais do trabalho durante 
180 dias. Ambas foram derrubadas pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), que julgou essas regras 
inconstitucionais. 

O projeto também prevê que as convenções 
e acordos coletivos de trabalho que vencerem de 
22 de março até agosto poderão ser prorrogados 
por 90 dias a critério do empregador.


