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Nos últimos anos, ao iniciar
as mobilizações para a cam-
panha salarial, o sindicato era
porta voz de notícias sem
perspectivas favoráveis de
retomada no crescimento da
indústria, com a situação do
mercado ruim, as empresas
só apresentavam sinais nega-
tivos nas vendas.
Todos esses anos, diante
dessa conjuntura, o Sindicato
dos Metalúrgicos vem esta-
belecendo acordos priorizando
a manutenção dos empregos,
sem abrir mão dos benefícios
já conquistados.
Em janeiro, a própria CNI
(Confederação Nacional da
Indústria) anunciou uma pre-
visão de 3% no crescimento
da indústria. Esse percentual
é bem favorável em compa-
ração aos números que só
vinham caindo. Acompa-
nhado a isso, a previsão sobre
o desemprego é de queda de

2018: recuperação
e novos avanços

1%, chegando à casa dos
11% no índice do desemprego
no país, que, até então,
chegou a alcançar o patamar
de quase 15%.
No ano passado, o governo
atuou para facilitar a vida de
exportadores e importadores
de produtos. Em 2018, a
expectativa é que medidas
como o Portal Único do
Comércio Exterior ganhe
ainda mais relevância, já que
todas as operações deverão
ser feitas por meio da fer-
ramenta a partir de julho.
Diante desse novo cenário, o
sindicato vai preparar a cam-
panha salarial com a pers-
pectiva de recuperação de
perdas salariais e, sem
dúvida, reivindicar melhorias
nos direitos e benefícios. Logo
após o Carnaval, será dada a
largada para uma campanha
salarial vitoriosa, com recu-
peração e avanços.

Sindicato vai buscar a
recuperação das perdas e
lutar por novos direitos

CAMPANHA SALARIAL 2018

Metalúrgicos da região vêm denun-
ciando o excesso de horas e cobram
do sindicato que medidas sejam
tomadas no sentido de evitar que
essa sobrecarga de trabalho
prejuque à saúde dos trabalhores.

Diante de um novo cenário econô-
mico, com perspectiva de retomada
do crescimento, a tendência é de
aumentar, cada vez mais, o volume
de trabalho, se fazendo necessário que
as empresas iniciem a reposição dos
postos de trabalho, aqueles que foram
fechados em função da crise.

O sindicato espera que as empresas
cumpram o compromisso assumido
durante as negociações e priorizem a
contratação daqueles dispensados
no período de baixa produção.

BANCO DE HORAS

O banco de horas foi uma ferramenta
que o sindicato aceitou negociar por
entender que o momento era delica-
do e foi uma das ferramentas utiliza-
das no pacote de negociação para a
manutenção dos empregos.

A partir de agora, o sindicato entende
que nesse momento de alta, o banco
de horas deixa de ter a sua neces-
sidade de uso. A não ser que seja
uma ferramenta de flexibilização de
horário e que atenda aos trabalhadores.

No caso da remuneração, o melhor é
que não haja horas extras de trabalho
para preservação da saúde dos
trabalhadores. E que a empresas
tenham um quadro de funcionários
suficiente que não gere jornadas
excessivas. Caso contrário, o melhor
é que os trabalhadores recebam pelas
horas realizadas, com suas  bonificações.

Excesso
de horas
extras



Em uma decisão inédita, após a
famigerada reforma trabalhista,
que pôs fim ao imposto sindical
e precarizou os direitos históricos
dos trabalhadores, o Juiz Eduardo
Rockenbach, da 30ª Vara do
Trabalho de São Paulo, senten-
ciou como inaplicável as vanta-
gens negociadas em Acordo
Coletivo de Trabalho para empre-
gados não sindicalizados. De
acordo com a sentença proferida,
o trabalhador que não contribui
com o sindicato não deve receber
em sua folha de pagamento as
vantagens negociadas em Acordo
Coletivo. Segundo o juiz, "se é
certo que a sindicalização é facul-

Juiz decreta que apenas
sindicalizados recebam

benefícios de acordo coletivo
dade do cidadão, não menos
certo é que as entidades sindi-
cais devem ser valorizadas e
precisam da participação dos
trabalhadores da categoria inclu-
sive financeira, afim de se
manterem fortes e aptas a defen-
derem os interesses comuns".

No caso em questão, o juiz afirma
que "já que o autor não concorda
em contribuir com o sindicato é
justo que também não aufira as
vantagens negociadas por este em
favor da categoria profissional".

A decisão foi tomada ao julgar o
caso de um trabalhador que se
recusava a contribuir com o

sindicato de sua categoria, o
magistrado decretou que o
trabalhador não tivesse o direito
de receber os benefícios previstos
no acordo coletivo, e ainda
afirmou: ”O trabalhador sustentou
não ser sindicalizado e, por isso,
negou-se a contribuir para a
entidade sindical...”, defendeu o
juiz. A sentença proferida é re-
ferente ao processo nº01619-
2009-030-00-9, item 6. veja
Em outras palavras, o juiz disse ser
justo que o autor não se beneficie
das vantagens negociadas pelo
sindicato a favor da categoria, já
que o mesmo se recusa a contribuir
com a entidade.
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