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Sindicato encerra a
campanha salarial 2018

Após dois meses de negociações com a MAN e as suas
terceiras, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos
finaliza sua campanha salarial em Resende, com o

reajuste acima do INPC e a manutenção das cláusulas
dos benefícios. E agracede a confiança e a participação

dos metalúrgicos

MAN - CAMPANHA SALARIAL 2018

Este ano foi atípico, o sindicato
enfrentou uma campanha
salarial sob o peso de uma no-
va legislação. A reforma traba-
lhista colocou sob ameaça
vários direitos e benefícios dos
brasileiros. Mesmo sem ter
conquistado um reajuste maior,
mais justo, para os metalúr-
gicos, o sindicato avaliou o
resultado como positivo, já
que a média de reajuste foi de
2,5% nas empresas do setor
automotivo, de Resende.
Trabalho intermitente, férias
parceladas, jornada de até 12
horas, demissões voluntárias,
homologação e insalubridade
para gestantes foram alguns
dos direitos mexidos pela
reforma trabalhista do Temer.
E foi diante de todas essas
possibilidades e riscos que o
sindicato sentou-se a mesa de

negociação com as empresas.
De acordo com pesquisas, este
ano, houve uma queda signi-
ficativa do número de acordos
coletivos registrados no Cadas-
tro de Negociações Coletivas
de Trabalho, do Ministério do
Trabalho, o percentual caiu
29,5% em relação ao ano
passado.
Outro fato que chama a aten-
ção é a queda dos reajustes
que se baseiam no INPC,
cálculo que é utilizado para
negociação de reajustes sala-
riais. Somente em abril, 28%
dos reajustes ficaram abaixo
da inflação. Já as convenções
que obtiveram maiores índices
reais de aumento, giraram em
torno de 0,95%.
Aqui no Sul Fluminense, a mé-
dia de reajuste da campanha

salarial, até agora, ficou em
torno de 2,5%, com reajuste
no cartão alimentação e outras
cláusulas econômicas. O sin-
dicato entende que o resultado
foi favorável já que o INPC
acumulado do período foi de
1,69% e que, mesmo diante
da crise, tem permanecido a
garantia da empregabilidade
nas empresas.
A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos agradece a in-
tensa participação e a con-
fiança dos metalúrgicos no
trabalho que vem sendo de-
senvolvido ao longo dos últi-
mos anos. E orienta que, caso
haja o descumprimento de
alguma cláusula do acordo, o
trabalhador deverá procurar o
representante do sindicato
para que sejam tomadas me-
didas cabíveis.



STF mantém o fim
da contribuição

sindical obrigatória

O fim da contribuição obriga-
tória foi aprovado no contexto
da Reforma Trabalhista sancio-
nada em 2017. A medida foi
vista pelos sindicatos e centrais
como forma de enfraquecer a
representação dos trabalhadores.

De acordo com informações do
Ministério do Trabalho, o Brasil
tinha, em 2017, 16,5 mil sindi-
catos, sendo 11,3 mil dos traba-
lhadores e 5,1 mil dos patrões.
Em 2016, a contribuição sindical
gerou montante de R$ 3,5
bilhões. A maior parte ficou com
os sindicatos dos trabalhadores,
que recebeu R$ 2,1 bilhões.

O relator da ação que questiona
o fim da contribuição, Fachin
considerou que o importo faz parte
de um tripé formado também pela
unicidade e a representatividade
obrigatória, para toda a categoria
e não apenas para associados.

Segundo o presidente do Sindi-
cato, Silvio Campos: “o problema
é descobrir uma fórmula para que
o sindicato sobreviva e permaneça
firme na luta em defesa dos
trabalhadores  diante desse ataque
devastador às conquistas histó-
ricas de seus direitos trabalhistas.
Vitória dos patrões, contra à classe
trabalhadora”.

Por 6 a 3, a maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no

último dia 29/6, manter o fim da
obrigatoriedade da contribuição sindical

aprovada pela Reforma trabalhista,
consignada pela Lei 13.467/17. Trata-se de

derrota perturbadora para o movimento
sindical, ao passo que houve imensa queda

de arrecadação por parte das entidades.

Após Reforma
Trabalhista,
despenca o

número de ações
na Justiça

Dados divulgados pelo
Tribunal Superior do

Trabalho (TST) revelam
uma redução de 39,3%

de novas ações
trabalhistas ingressadas

no país entre os
primeiros cinco meses de
2016, antes da reforma
trabalhista, e o mesmo

período de 2018.
A redução é atribuída à Reforma
Trabalhista, imposta pelo grupo
político que apoia o governo de
Michel Temer (MDB) em
novembro de 2017, que retirou
uma série de direitos dos
trabalhadores e criou obstáculos
para a judicialização de questões
trabalhistas.

Entre as mudanças instauradas
pela reforma, por exemplo, está
exigência de que, em caso de
derrota, o trabalhador pague os
honorários do advogado da
empresa, mesmo quando
reconhecido juridicamente como
pobre — na prática, anulando
dispositivo legal que isenta de
custos processuais a parte que
declarar não poder arcar com
as despesas da ação judicial.

Para especialistas, a queda no
número de ações representa o
medo e a falta de informação
dos trabalhadores e sindicatos
em relação às mudanças na
legislação.


