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Empresas do Metalsul
desrespeitam

Convenção Coletiva

A negociação sobre a Convenção
Coletiva dos trabalhadores das
empresas ligadas ao Metalsul
chegou ao seu limite. A postura
radical por parte dos patrões,
que insiste em retirar direitos dos
metalúrgicos como PLR, cartão
alimentação, entre outros, está
colocando claro que o caminho
é a greve.

Está mais do que claro que o
sindicato não negocia perda de
direitos e reafirma sua posição na
defesa de tudo que foi conquistado
pela luta dos trabalhadores ou
através da Convenção Coletiva.

Inclusive, o sindicato exige que seja
pago imediatamente o reajuste
nos salários (3,99%), direito este
que foi estabelecido e aprovado na
Convenção Coletiva do ano pas-
sado. A Convenção é clara e
estabeceu que:

“Cláusula 1ª, Parágrafo 4°- A partir
de 1° de maio de 2017,fica garan-
tido e com efetividade a partir de
então, reajuste salarial como pon-
to de partida para as negociações
coletivas, referente à data-base
2017/2018, no valor integral do
INPC (índice Nacional de Preço ao

Consumidor), acumulado no perío-
do de l° de maio de 2016 a 30 de
abril de 2017, medido e publicado
pelo IBGE(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), incidente
sobre os salários praticados em 30
de abril de 2017”.

Os trabalhadores que não rece-
beram até agora o reajuste em
seus salários, deverão ligar ur-
gente para o sindicato pelo tele-
fone: 3323-1584 e denunciar a
empresa que está descumprindo
a Convenção. E o sindicato vai
tomar ações cabíbeis para que seja
cumprido o reajuste.

E quanto as negociações desse ano,
o sindicato reafirma aos trabalha-
dores que não vai abrir mão de
nenhum direito e é preciso que todos
estajam preparados e mobilizados
para parar a qualquer momento.

Este sindicato não vai aceitar
nunca essa postura autoritária e
inconsequente. E, conforme já
anunciado anteriormente, está
na hora dos trabalhadores se
unirem e mostrarem a sua força
contra a opressão dos patrões. A
qualquer momento, o sindicato
poderá paralisar as empresas.
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Sindicato convoca metalúrgicos
para mobilização e greve

TST aponta
novo tipo de

assédio: o dano
existencial

O dano existencial no Direito do
Trabalho, também chamado de dano
à existência do trabalhador, decorre
da conduta patronal que impossibilita
o empregado de se relacionar e de
conviver em sociedade.
Isso ocorre quando há excessos, explo-
ração, entre outros. Comumente no
abuso de muitas horas extras, quando
o trabalhador deixa, por muitos anos,
de cuidar da sua própria existência,
não tendo tempo para a realização de
seus projetos de vida; a existência de
várias férias sem gozo e aquele que
trabalha por longos anos, sem registro,
não tendo um suporte de sustentação
e segurança para melhorar suas
condições de vida. O dano existencial
é algo muito sério e deve ser muito
bem comprovado pelo trabalhador. Ele
precisa provar que, realmente, o ato
trouxe um prejuízo à sua dignidade
humana e personaidade, alterando, de
fato e de forma substancial, a sua
história de vida. Não é qualquer
conduta isolada, de curta duração, que
pode ser considerada como um dano
existencial.

À parte do dano existencial, mas que
também atinge a dignidade humana,
resguardada pela Constituição Federal,
existem os danos causados pelo assé-
dio moral, tal como o terrorismo psico-
lógico, que se caracteriza na prática
como aquele em que o empregado é
humilhado, perseguido, muitas vezes,
isolado do grupo, exposto a situações
vexatórias, inclusive, na divisão de
tarefas, em que, o empregador distri-
bui tarefas mais fáceis, alegando que
o indivíduo seja incapaz de exercer
outras. Nestes casos, o trabalhador
tem a sua autoestima colocada em
dúvida, de forma constante, ocasionando,
muitas vezes, doenças psicológicas.




