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No início do mês, o presidente do
sindicato, Silvio Campos, e o diretor
responsável pelas negociações e as
atividades sindicais na empresa,
Bartolomeu Citeli, se reuniram com
os representantes da Land Rover
para conversar sobre os planos de
crescimento para o Brasil.

Durante a reunião, a empresa apre-
sentou ao sindicato o volume de
vendas, mostrando que o segmento
de veículos de luxo ainda está bastante
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Mudança
para o

banco de
horas

Diante de um novo cenário eco-
nômico, que vem apresentando leves
sinais de melhora, as empresas da
região começam a dar sinais de
recuperação da produção. Esse novo
momento vem gerando um volume
de horas extras, que são depositadas
no banco de horas, como no caso da
Hyundai.

Tentando um equilíbrio, o sindicato,
após ter recebido contatos de alguns
trabalhadores, procurou a empresa
para intermediar os interesses da
categoria, reivindicou o pagamento
das horas extras realizadas, para
serem pagas e não mais depositadas
no banco de horas.

E como há um acordo com as
empresas, com prazo de valida-de, o
sindicato sentou com a empresa para
defender os interesses dos traba-
lhadores,  conseguindo desenhar uma
nova proposta para o banco de horas.
E, assim que for finalizada, será
apresentada aos trabalhadores.

O sindicato está tentando um novo
acordo com a empresa na tentativa
de criar o equilíbrio: trabalhador
atende à empresa na sua demanda
e a empresa atende os trabalhadores
nas suas necessidades.
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No acordo coletivo passado ficou
garantida reposição salarial dentro
índice do INPC. Algumas empresas
já aplicaram o reajuste a partir de
1º de maio e estão aguardando a
definição das outras cláusulas da
Convenção Coletiva, como PLR,
cartão alimentação, entre outros.
O sindicatro patronal insiste em
não travar as negociações impondo

afetado pela crise econômica.

A direção da empresa se mostrou
otimista, acreditando na retomada
do mercado. Mas também inofrmou
que  a definição das regras da Rota
2030 (novo regime que substituirá
o Inovar Auto, que se encerrá em
dezembro de 2017) serão decisivas
para este segmento.

A empresa confirmou o plano das
férias coletivas para o período de
18/12/17 a 4/1/2018.

Um bom começo

Sindicato patronal
continua enrolado

Por dentro das empresas...

a retirada do direito a PLR, cartão
alimentação, entre outros.

O sindicato já iniciou algumas
paralisações, como na Metalúrgica
Barra Mansa.

Se a sua empresa é representada pelo
sindicato patronal, o sindicato poderá
parar a qualquer momento. Contra a
exploração, greve no patrão!

Este ano marcou o primeiro acordo
coletivo e de PLR e de turno na
empresa. O sindicato conseguiu
melhorias para os trabalhadores do
terceiro turno.

O Grupo Seb continua com trasfe-

rências de unidade do grupo para
Itatiaia, o que vem gerando novos
postos de trabalho na Região.

Na visão do sindicato, tem sido um
bom começo, já que todos tem agido
com respeito e responsabilidade.

Boas expectativas



Já a partir deste mês, começa a
vigorar a nova lei trabalhista,
aprovada pelo Congresso Nacional
e sancionada pela Presidência da
República.

São mais de 100 alterações, sendo
os principais pontos: jornada de
trabalho, férias, trabalho intermi-
tente, trabalho remoto, negociação
coletiva, demissão, contribuição
sindical, terceirização, ações na
justiça, entre outros.

Aqui na região, as mudanças nem
entraram em vigor e o sindicato
já está enfrentando problemas
como mudança na hora de refei-
ção, alterações na jornadas, banco
de horas. Agora, mais do que
nunca, sindicato e os trabalha-
dores deverão unir forças para
enfrentar esse ataque aos direitos
conquistados na Constituição
brasileira.

Juízes, desembargadores e minis-
tros da Justiça do Trabalho já dizem
que as novas normas não poderão
ser aplicadas integralmente. Essa

conclusão foi tirada em Brasília,
durante um evento da Associação
Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anamatra),
onde foram feitas duras críticas às
mudanças nas leis que regem as
relações entre patrões e empregados
e avisaram: diversos pontos da
reforma não se tornarão realidade,
pois desrespeitam a Constituição
Federal e tratados internacionais
dos quais o Brasil é signatário.

Uma das teses aprovadas no en-
contro aponta incompatibilidade
entre a lei da "reforma" trabalhista
e convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
"além da ausência de consulta
tripartite prévia com relação a
diversos institutos previstos na nova
norma". A conclusão é da maioria
da plenária no encerramento da 2ª
Jornada de Direito Material e
Processual do Trabalho.

Também houve reprovação ao item
previsto na lei segundo o qual a
jornada 12x36 (12 horas de

trabalho por 36 de descanso) pode
ser oficializada mediante acordo
individual. Os magistrados afirmam
que há necessidade de que essa
modalidade de jornada "exige
previsão em acordo coletivo ou
convenção coletiva de trabalho",
conforme previsto no artigo 7º da
Constituição.

Outro tema de debate no encontro
foi o da terceirização. Uma tese
aprovada defendeu a proibição da
prática na atividade-fim das em-
presas, diferentemente do que
possibilitava outra lei aprovada este
ano, que torna a terceirização
irrestrita. Os magistrados também
defenderam que a medida não pode
ser aplicada na administração
pública direta e indireta, apenas no
setor privado. Além disso, traba-
lhadores terceirizados devem receber
o mesmo salário das tomadoras de
serviços, além de ter direito a iguais
serviços de alimentação e atendi-
mento médico.

Sindicato se prepara para o
enfrentamento com as  empresas
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