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À partir da aprovação da lei, desobrigando que as categorias 
contribuam com os sindicatos, nossas ações ficaram prejudicadas, 
o que gerou um impacto relevante ao longo dos últimos meses
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Não há como negar: depois do 
dia 11 de novembro de 2017 - data 
emblemática do início da “reforma” 
trabalhista - houve uma divisão de 
águas em relação ao trabalho sin-
dical. Até a data, os (as) trabalhado-
res (as) da categoria contribuíam 
com o SINTERC, de maneira que tí-
nhamos uma fonte de financia-
mento que permitia que desenvol-
vêssemos um trabalho de repre-
sentação para toda a categoria, 
sindicalizados ou não. 

À partir da aprovação da lei, deso-
brigando que as categorias contri-
buam com os sindicatos, nossas 
ações ficaram prejudicadas, o que 
gerou um impacto relevante ao lon-
go dos últimos meses, como fecha-
mento das subsedes, dispensa de 
empregados e fim das festas de 
confraternização. 

Se da mesma forma as mudan-
ças bruscas trazidas pela “reforma” 
possibilitam que o trabalhador (a) 
não necessite contribuir com o Sin-
dicato, por outro lado agora existe a 
possibilidade do SINTERC repre-
sentar apenas os associados (as). 
Optamos por fazer desta forma e, 
assim, valorizamos o nosso traba-

lho e, claro, aqueles que optaram 
por contribuir e caminhar conosco. 
Nada mais justo do que dar essa 
exclusividade de atendimento após 
essa mudança na legislação.   

E porque fazer assim? Em discus-
sões com outros sindicatos da cate-
goria, percebemos que o que acon-
tece em nossa base aqui do SIN-
T E R C / P R  e s t á 
acontecendo em 
outras bases sindi-
cais. A conclusão 
dos (as) dirigentes 
sindicais é a mesma 
que a nossa: fazer 
convenções e acor-
dos apenas para os 
(as) associados (as). 
Se o (a) trabalhador 
(a) quiser ser bene-
ficiado (a) pelas negociações, terá 
que se associar. Uma forma clara de 
fortalecer o sindicato e a categoria.

Neste novo molde de trabalho, 
todos vamos ganhar. O SINTERC se 
fortalecerá e poderá trabalhar me-
lhor em defesa dos (as) trabalhado-
res (as). Temos em nossa conven-
ção coletiva vários benefícios que 
estão acima da lei, que poderão ser 

extensivos apenas para os (as) as-
sociados (as), como por exemplo: 
assistência médica obrigatória a 
um custo de mensalidade de ape-
nas R$ 25; vale/cartão alimentação 
sem descontos mensal; alimentar-
-se na unidade com custo de ape-
nas um R$ 1 por mês; direito de le-
var o filho de até 12 anos ao médi-

co e apresentar um 
atestado por mês  
e não perder nada ( 
lei estabelece ape-
nas 1 por ano); po-
der acompanhar o 
filho em caso de 
internação hospi-
talar ou domiciliar 
por até 7 dias e não 
perder nada (a lei 
não garante nada), 

pagamento de horas extras com  
acréscimo de  60% ( a lei estabele-
ce 50%);  adicional noturno com 
acréscimo de 30% (na lei é 20%); 
estabilidade pré-aposentadoria (a 
lei não estabelece nada). Temos 
vários outros benefícios na con-
venção. Você quer perder tudo is-
so, trabalhador (a)?

O sindicato, aliás, pode ser con-

siderado entidade paraestatal, 
que presta serviço para uma ca-
tegoria e, ao mesmo tempo, con-
tribui com a fiscalização para que 
os direitos trabalhistas sejam ga-
rantidos, como por exemplo que o 
INSS tenha arrecadação efetivada 
e que o FGTS seja recolhido.  Digo 
isto pois quando homologamos, 
exigimos que as empresas com-
provem que estão em dia com a 
arrecadação de seus tributos tra-
balhistas. Se não houver fiscaliza-
ção, as empresas pagam “por fo-
ra”, e assim quando o trabalhador 
se aposentar seu benefício será 
reduzido. 

Por fim, vale ressaltar: enxuga-
mos a estrutura, tivemos algumas 
perdas importantes, mas estamos 
conseguindo cumprir nosso plane-
jamento orçamentário. Podem 
acontecer mais cortes ao longo de 
2018, mas se o nosso número de 
associados (as) evoluir, teremos 
mais facilidade em manter o equilí-
brio financeiro do sindicato e buscar 
novas conquistas. 

 
DÓRIS ANDRADE DA CRUZ

Diretora presidente do SINTERC/PR

É HORA DE CAMINHAR 
(E SE POSICIONAR!)

Temos vários  
outros benefícios na 

convenção, que estão 
ameaçados. Você  

quer perder tudo isso, 
trabalhador (a)?



“Não perdemos nenhuma conquista de nossa 
convenção. Embora a pressão dos patrões 
tenha sido grande, ainda resistimos”

SINDICATOS DO SUL TRABALHAM 
JUNTOS PARA FORTALECER ACORDOS 

FUTUROS DA CATEGORIA 
O novo cenário para o am-

biente sindical - com todas 
as mudanças trazidas com a 
“reforma” trabalhista - fez 
com que os sindicatos de re-
feições coletivas do Sul do 
País buscassem fortaleci-
mento com diálogo, união e 
novas estratégias. No dia 11 
de abril, representantes do 
SINTERC/PR, SINTERC/SC, 
SINTERC/RS e SEERC/Curiti-
ba se reuniram em Blume-
nau (SC) para discutir diver-
sos temas e posicionamen-
tos para os embates com o 
patronal que estão por vir.  

De forma geral, os assun-
tos convergiram para a pró-
xima negociação coletiva, a 
conduta hostil dos sindica-
tos patronais, e sobre parâ-
metros e ideias para manter 
a arrecadação sindical.  “É 
sim unânime entre todos os 
dirigentes sindicais do nosso 
segmento a percepção de 
que os patrões vieram “com 
tudo” para cima dos sindi-
catos. E a intenção é bas-
tante clara: retirar direitos 
das convenções, pois sabe-
mos que querem cada vez 
mais lucros e menos direi-
tos. E isto perpassa por en-

fraquecer e acabar com os 
sindicatos”, salienta a presi-
dente do SINTERC/PR, Dó-
ris Andrade da Cruz, que 
esteve em Blumenau.

Dóris explica que a nova lei 
trabalhista estabeleceu a 
possibilidade de que sejam 
feitos acordos com redução 

de diversos direitos, ou seja, 
“legalizar aquilo que era ile-
gal”. Ela cita, por exemplo: re-
duzir o horário de almoço dos 
(as) empregados (as) para 
apenas 30 minutos; fazer 
acordo individual de banco de 
horas; dividir as férias em 3 
vezes; fazer contrato de tra-
balho intermitente; não pa-
gar horas extras por trabalho 
no feriado, entre outros. “As 
empresas, portanto, estão 
procurando os sindicatos pa-
ra fazer tais acordos. Os sin-
dicatos do Sul se reuniram 
para discutir estes pontos, e 
concluímos que os acordos 
só serão feitos de acordo 

com o padrão que estabele-
cemos entre nós, no que diz 
respeito à vigência, à abran-
gência, à contribuição nego-
cial, à fiscalização e às penali-
dades em caso de descum-
primento”, ressalta Dóris. 

Para que o trabalho em 
conjunto se mostre eficiente, 
os sindicatos farão uma aná-
lise nacional do segmento, 
avaliação e estudos das con-
venções e à partir daí ter 
condições de estabelecer 
uma direção a ser seguida 
em conjunto. “Para tanto es-
tamos dando continuidade 
aos trabalhos de fortaleci-
mento e união. Já temos uma 

agenda para iniciar as dis-
cussões da negociação do 
ano de 2019”, projeta Dóris. 

Enquanto tais ações são 
alinhadas, a direção do SIN-
TERC/PR utiliza várias ferra-
mentas para manter-se ati-
vo, tanto do ponto de vista 
jurídico, quanto do ponto de 
vista político e financeiro. 
“Sabemos da nossa respon-
sabilidade em defender os 
(as) trabalhadores (as). O 
nosso grande desafio é fa-
zer com que a categoria 
consiga entender que o Sin-
dicato não existe para si 
mesmo. Ele existe para os 
(as) trabalhadores (as), é um 
instrumento dos (as) traba-
lhadores (as), para este mo-
mento histórico que vive-
mos no Brasil, segurar as 
“pontas” e se manter vivos”. 

Por fim, Dóris ressalta que 
o fechamento da negocia-
ção deste ano foi a maior 
conquista para a categoria, 
pois os direitos dos traba-
lhadores ficaram intocáveis. 
“Não perdemos nenhuma 
conquista de nossa conven-
ção. Embora a pressão dos 
patrões tenha sido grande, 
ainda resistimos”.

O nosso grande 
desafio é fazer com 

que a categoria 
consiga entender que  
o Sindicato não existe 

para si mesmo”



“É certo para o SINTERC que essa redução do 
intervalo irá prejudicar a saúde do trabalhador 
(a), causando mais doenças de trabalho”
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“No feriado trabalhado, o trabalhador (a)  
não irá mais receber as horas como 100% e 
sim um dia de folga a mais na semana”

Trabalhador (a), edição 
após edição do Jornal 
Forno e Fogão estamos 
apresentando situações 
e cenários que por ven-
tura possam surgir após 
todas as modificações 
realizadas com a “refor-
ma” trabalhista. Cabe a 
categoria ficar atenta a 

TRABALHADOR (A), SUA 
SAÚDE VALE 30 MINUTOS?

Aproveitando os questionamentos, vale dizer que 
hoje a negociação de troca de feriados só é válida 

mediante o Acordo Coletivo (ACT) feito com o 
SINTERC. Caso contrário é considerado ilegal. “Desta 
forma conseguimos legalizar, controlar e garantir que 

nenhum direito será descumprido”, avalia Rodrigo. 
Quando feito acordo, as empresas têm respeitado as 

regras. Entretanto, aceitar esse tipo de  acordo traz 
danos ao bolso do trabalhador (a). “É prejudicial 

financeiramente porque no feriado trabalhado o 
trabalhador (a) não irá mais receber as horas como 

100% e sim um dia de folga a mais na semana”.
Rodrigo complementa que caso haja 

descumprimento do acordo os (as) trabalhadores (as) 
devem denunciar imediatamente ao SINTERC. 

qualquer movimento pa-
tronal que considere agredir 
os direitos de cada um, de-
nunciando e buscando in-
formações  sobre os mais 
variados temas. 

 Um assunto que está re-
corrente neste momento e 
que surgiu justamente após a 
aprovação da lei 13.467 em 

11 novembro de 2017 
- da “refor-

ma” trabalhista - é a redução 
do intervalo de almoço de 
uma hora para 30 minutos. 
Será que é uma situação po-
sitiva para o segmento de re-
feições coletivas? 

Todo empregado subme-
tido à jornada de trabalho 
diária superior a seis horas 
tem direito a um intervalo de 
no mínimo 1 hora ou no 
máximo 2 horas durante o 
expediente. Trata-se de 
uma medida para permitir 

ao trabalhador alimen-
tar-se adequada-

mente, além de 

oferecer um período de 
descanso para recuperar 
as energias.

“É certo para o SINTERC 
que essa redução do inter-
valo irá prejudicar a saúde 
do trabalhador (a), causan-
do mais doenças de traba-
lho. A mudança para 30 
minutos é prejudicial, pois 
é necessário para o traba-
lhador (a) que tem uma jor-
nada igual ou superior a 
7h20 o descanso de 1 hora 
conforme a NR (Norma 
Regulamentadora)”, explica 
o diretor do SINTERC, Ro-

drigo Lino. 
Ele termina realizando 

um questionamento para 
cada um: “Trabalhador (a), 
sua saúde vale 30 minu-
tos? Sabendo da realida-
de da maioria das unida-
des onde há sobrecarga, 
você concorda após ter 
u m  p r i m e i ro  p e r í o d o 
exaustivo de trabalho ter 
seu intervalo de almoço 
ou jantar reduzido? Na 
teoria, com essa redução 
você saíra 30 minutos 
mais cedo. Será que real-
mente irá acontecer?”

TROCA DE FERIADOS  
TRAZ DANOS? 



“Elas entendem a realidade econômica nacional e por isso 
sabem da importância do sindicato manter os direitos, 
como aconteceu na última negociação com os patrões.”

TRABALHADORES CONSCIENTES:  
TAXA DE SINDICALIZAÇÃO  

CONTINUA FIRME. JUNTE-SE A NÓS!
Já é recorrente do SIN-

TERC atuar forte junto ao 
trabalhador (a) ao longo dos 
últimos anos. As visitas nas 
unidades continuam recor-
rentes em 2018, com a 
ideia de apresentar a cate-
goria o novo momento vivi-
do pelo Sindicato - os em-
bates devido à “reforma” 
trabalhista - mas também 
apresentar que todos (as) 
continuam firmes por me-
lhores dias, o que pode ser 
comprovado recentemente 
graças a manutenção dos 
direitos adquiridos na ne-
gociação salarial. 

Uma vitória do SINTERC, 

sem dúvida alguma, é que 
mesmo em tempos nebu-
losos para a classe traba-
lhadora, a taxa de sindicali-
zação se mantém cons-
tante, ou seja, as filiações 
continuam acontecendo 

graças a consciência de to-
dos em relação às ações 
sindicais. No total, são 805 
associados (as).

O diretor do Sindicato, Ro-
drigo Cesar Coelho Lino, ex-
plica que durante as visitas 
muitos trabalhadores (as) se 
mostram conscientes do 
momento difícil que o País 
tem vivido e sabem que isso 
acabou refletindo no Sindi-
cato. “Elas entendem a rea-
lidade econômica nacional e 
por isso sabem da impor-
tância do sindicato manter 
os direitos, como aconteceu 
na última negociação com 
os patrões.”

Um ponto interessante 
citado pelo diretor é que du-
rante as visitas, nota-se a 
cobrança dos (as) trabalha-

dores (as) associados (as) 
para que os não sócios (as) 
se filiem, pois estão preocu-
pados com a manutenção 
dos direitos e já vislumbran-
do dias melhores. “Com o 
passar do tempo, na medida 
que podemos ir conscienti-
zando os (as) trabalhadores 
(as) através dos nossos 
meios de comunicação, é de 
que tenhamos o maior nú-
mero de trabalhadores (as) 

cientes da importância que 
o Sindicato tem em suas vi-
das, que todos usufruem de 
alguma forma disso e que se 
eles (as) não participarem 
mais, um dia não terão mais 
a quem recorrer, e assim vão 
acabar acatando tudo que 
os patrões mandarem”, 
complementa. 

A categoria, sem dúvida, 
tem procurado se filiar ao 
SINTERC como uma forma 
de segurança devido a “re-
forma” trabalhista, que ge-
rou uma série de dúvidas. 
“É uma forma de manter e, 
consequentemente, forta-
lecer o Sindicato, que é 
fonte geradora e mante-
dora dos direitos dos (as) 
trabalhadores (as)”, com-
plementa Lino. 

Fortalecer o  
Sindicato, que é fonte 

geradora e 
mantenedora dos 
direitos dos (as) 

trabalhadores (as)”

Confira quem 
recebeu o  

Kit Gestante do 
SINTERC neste 

último mês
Layanne Tinti  

Sapore - TMG - Cambé  
(kit gestante)
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Recentemente, nossa equipe consolidou parcerias nas cidades de 
Londrina, Paranaguá e Ponta Grossa e nesta edição é possível 
conferir quais novos estabelecimentos estão em nosso portfólio.

ESPAÇO BONEKA UNHAS 
PERSONALIZADAS (PARANAGUÁ)
Imagine você personalizar suas unhas dos pés e 
das mãos podendo escolher entre 200 mil ima-
gens, que são impressas na hora? É isso que ofere-
ce a empresária Márcia Regina Cardoso da Silva, 
proprietária do Espaço Boneka Unhas Personaliza-
das, localizada na Avenida Governador Manoel Ri-
bas, 2790, em Paranaguá. Márcia explica que seu 
estabelecimento é o único da cidade que trabalha 
com esse tipo de técnica, com a impressão de pelí-
culas. Só para se ter uma ideia, Márcia envia tais 
produtos para todo o Paraná, um grande sucesso! 
“A durabilidade das películas pode ultrapassar uma 
semana, dependendo do contato da cliente com a 
água no seu dia a dia. Gosto muito desse tipo de 
personalização e a técnica deu muito certo.” Aliás, 
as três manicures da Boneka trabalham direta-
mente no salão, com o valor de R$ 15. Caso o aten-
dimento seja domiciliar, o valor é de R$ 20. Em am-
bos os casos já está incluso o preço da película, que 
também pode ser comprada à parte por R$ 4. Vale 
lembrar que as trabalhadoras do SINTERC têm 
desconto de 30% em cima desses valores.

HELI CABELEREIRA 
(LONDRINA) 
Com 18 anos de experiência, a pro-
fissional Maria Heli, do salão Heli 
Cabelereira, agora é parceira do SIN-
TERC, oferecendo 30% de desconto 
em qualquer um dos seus serviços 
ofertados. Ela está localizada na 
Avenida Inglaterra, 571, e abre o es-
tabelecimento de terça à sábado 
das 9h às 18h. Com uma bagagem 
enorme na profissão, o salão da He-
li oferece uma infinidade de serviços, 
tais como corte, química em geral, 
progressiva, estética corporal, po-
dologia, depilação, manicure, pedi-
cure, massagem, penteados, entre 
diversos outros. “Só neste endereço 
já estou há oito anos, como dona de 
salão já são 16 anos, e tenho uma 
excelente clientela. Presto um servi-
ço de qualidade e já estou na expec-
tativa de receber as trabalhadoras 
do SINTERC”. 

CLINICALE CLÍNICA MÉDICA 
(PONTA GROSSA) 
Os (as) associados (as) do SINTERC de 
Ponta Grossa agora contam com o servi-
ço de ponta da Clinicale Clínica Médica, 
que dispõe de serviços ambulatoriais, 
consultas médicas, especialidades, exa-
mes complementares e exames ocupa-
cionais. Com uma equipe altamente ca-
pacitada, são aproximadamente 35 mé-
dicos especializados focados em 15 es-
pecialidades, tais como pediatria, gineco-
logia, oftalmologia, endocrinologia, neu-
rologia, dentre tantas outras. “Temos 
uma tabela de valores diferenciada para o 
SINTERC que varia os descontos entre 
20% e 30%”, explica a sócia responsável, 
Hallayne Rocha.  Ela relata ainda que con-
ta com uma sala de oftalmologia comple-
ta e ainda a clínica coleta de preventivo nas 
consultas ginecológicas, além de ultras-
sonografia, eletroencefalograma e eletro-
cardiograma. A Clinicale fica localizada na 
Rua Augusto Ribas, 500. 

Apesar de todas as batalhas enfrentadas pelo SINTERC junto à categoria de refeições coletivas recentemente, o Sindicato continua fortalecendo os 
benefícios ofertados aos (às) trabalhadoras, fechando parcerias com empresas dos mais variados segmentos, como beleza, saúde, dentista,  

podologia, ensino e tantos outros que você confere em nosso site: www.sinterc.com.br. Recentemente, nossa equipe consolidou parcerias nas cidades  
de Londrina, Paranaguá e Ponta Grossa e nesta edição é possível conferir quais novos estabelecimentos estão em nosso portfólio. 

SINTERC FECHA NOVOS CONVÊNIOS 
PARA BENEFICIAR ASSOCIADOS (AS)



Uma viagem: quero ir para o Nordeste
Em primeiro lugar: Deus e a família 
Uma paixão: os três filhos e três netos 

Na TV: missas do Padre Reginaldo Manzotti e filmes
Passeio: lanchonete, pizzaria e churrasquinho com os filhos
Música: qualquer estilo

Há dez anos, a trabalha-
dora Maria dos Reis Queiroz 
tomou uma decisão que 
transformou sua vida: dei-
xou a rotina de dona de casa 
para ingressar no segmento 
das refeições coletivas. Nem 
ela imaginava que daria tão 
certo essa transição e hoje - 
como cozinheira - se orgu-
lha demais do que faz. O tra-
balho aos poucos se tornou 
uma verdadeira paixão. 

Tudo começou por acaso, 
quando uma vizinha, lá na 
cidade de Maringá, disse 
que havia uma vaga em 

aberto na empresa GR. Logo 
iniciou na unidade Mercado-
rama, trabalhando como 
ajudante, em torno de qua-
tro horas por dia. “Sempre 
que faltava uma cozinheira, 
havia algum imprevisto, eu 
já ajudava a preparar alguma 
comida, fazia uma carne...
Passado uns três anos, já 
me convidaram para assu-
mir uma vaga, mas não 
aceitei porque achava que 
não daria conta do recado. 
Assim, uma amiga acabou 
entrando no meu lugar”. 

 Depois que saiu do Mer-

cadorama, veio para a uni-
dade do Big, ainda como 
ajudante. Foi quando a ge-
rente da sua unidade disse 
que precisava de uma cozi-
nheira em Marialva ou Pai-
çandu e ela teria que esco-
lher uma das vagas. “Relutei 
de novo, mas ela me disse 
que tinha até o outro dia às 
9 horas para decidir. Conver-
sei com os meus filhos, eles 
me animaram para aceitar e 
então fui para Marialva, na 
unidade da BSBios.”

Não demorou muito para 
Maria se adaptar e logo 
preparar refeições para 
mais de cem pessoas e ser 
aprovada por todos. Mais 
segura, ela começou a se 
apaixonar pela profissão. 
Passados três anos, estava 
de volta a Maringá, na uni-
dade do Big. Hoje sua equi-
pe conta com mais duas 
pessoas, a gerente da uni-
dade, Crislaine Teodoro Vaz, 
e a ajudante Cleide Vidal. 
Aliás, ela foi a grande ven-
cedora do concurso Estrela 
do Sabor, promovido pela 
GR, com o melhor prato: um 
nhoque de batata doce com 
molho de ossobuco. Como 
prêmio, viajou para Porto 
Alegre. “Me dou bem com 
todos, sou alegre, extrover-

tida e hoje cozinho com 
muito amor. Brinco que vou 
cozinhar por muito tempo 
ainda, batendo a bengala 
nas panelas”.

A trabalhadora relata ain-
da que conhece o SINTERC 
há algum tempo e aprova as 
ações sindicais para a cate-
goria. “O Rodrigo (diretor do 
Sindicato) vem até aqui e 
nos explica toda a movi-
mentação. Também recebo 
o jornal e sempre procuro ler 
para me informar do que 

está acontecendo ”
Mãe de três filhos - Ro-

drigo, 36, Adalberto Junior, 
34, e o Bruno, de 25 anos e 
avó de três netos - Maria 
Eduarda,  Er ick  L incon, 
Bryan Henrique - ela adora 
passear com a família no 
tempo livre: seja para ir nu-
ma lanchonete, pizzaria ou 
um churrasquinho. “Tam-
bém gosto de escutar mú-
sicas variadas, viajar e as-
sistir a missa do Padre Re-
ginaldo Manzotti na TV.”

MARIA DOS REIS QUEIROZ: DA ROTINA  
DO LAR PARA OS RESTAURANTES INDUSTRIAIS
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Na Câmara dos Deputados, a 
mudança foi ampliada e alterou 
100 pontos da lei trabalhista

A nova CLT vinculava o valor ao salário recebido pelo 
trabalhador. Ou seja, a morte de um engenheiro valeria 
mais do que a morte de um pedreiro, na mesma obra

Promessa do governo de 
Michel Temer para resolver 
parte das críticas à reforma 
trabalhista, a medida provi-
sória (MP) 808/17, que tra-
ta do assunto, perdeu a vali-
dade e ainda não há solução 
para pontos controversos, 
como a permissão para grá-
vidas e lactantes trabalha-
rem em locais insalubres. A 
Casa Civil irá publicar um de-
creto para regular o trabalho 
intermitente, mas outras 
polêmicas ficaram de fora. 
Não há uma intenção do 
governo, no momento, de 

elaborar uma proposta so-
bre os pontos.

Uma das bandeiras do 
governo Temer, o projeto de 
lei que altera da CLT (Conso-
lidação das Leis Trabalhis-
tas) foi enviado pelo Palácio 
do Planalto em dezembro 
de 2016. Na Câmara dos 
Deputados, a mudança foi 
ampliada e alterou 100 
pontos da lei trabalhista.

Para que o texto fosse 
aprovado no Senado, o Pla-
nalto negociou com parla-
mentares da base e editou 
uma MP para regular alguns 

pontos. A proposta, no en-
tanto, não foi votada pelo 
Congresso no prazo e per-
deu a validade.

Esse mesmo grupo de se-
nadores vai esperar a posição 
oficial do Executivo para deci-
dir que caminho seguir. O tex-
to da nova CLT estabeleceu 
que a mulher pode trabalhar 
em locais de insalubridade 
média ou mínima, a menos 
que apresente um atestado 
prevendo o contrário. A MP 
inverteu a lógica. Proibiu o 
trabalho insalubre, a menos 
que o atestado libere.

A MP foi editada em novembro, mas o Congresso não se mobilizou na tramitação. Líderes 
partidários demoraram para acertar as indicações de membros da comissão mista do texto. 
Também houve dificuldade em definir um relator. Na avaliação de senadores governistas, a proposta 
ficou parada por vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Como sem a MP vale o 
texto aprovado pelos deputados, não havia motivação para discutir o tema novamente. Outra 
polêmica da reforma trata da indenização por danos morais. A nova CLT vinculava o valor ao salário 
recebido pelo trabalhador. Ou seja, a morte de um engenheiro valeria mais do que a morte de um 
pedreiro, na mesma obra. Pela MP, o valor era vinculado ao teto do INSS, entre 3 e 50 vezes esse 
limite, a depender da gravidade do caso. Quanto aos autônomos, o texto que perdeu a validade 
vedava a cláusula de exclusividade nesse tipo de contrato. Já a jornada de 12 horas de trabalho por 
36 horas de descanso só poderia ser negociada em acordo coletivo, com exceção do setor de saúde. 
O texto em vigor permite negociação por acordo individual. (Fonte: www.huffpostbrasil.com)

AJUSTE DA REFORMA TRABALHISTA 
FALHA, E GOVERNO NÃO TEM SOLUÇÃO 
PARA PONTOS CONTROVERSOS

DISPUTA POLÍTICA BARRA  
MP DA REFORMA TRABALHISTA

Grávidas e 
lactantes terão 

que trabalhar 
em locais 

insalubres?


