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GRUPO SEB ARNO

Campanha salarial já!

Em reunião com a direção da em-
presa para tratar de diversos as-
suntos, representantes do sindicato
cobraram a abertura das negociações
para renovação do Acordo Coletivo
de Trabalho 2019/2020.

Apesar de saber que a data-base
dos metalúrgicos é 1º de maio, o

Ninguém gosta de ser advertido ou
cobrado. Ocorre que, em determi-
nadas situações, esse compor-
tamento do assediador passa a ser
frequente e acompanhado de
condutas que humilham, causam
constrangimento ou um estresse
excessivo ao funcionário. É justa-
mente aí que nasce uma prática que
deve ser amplamente evitada: o
chamado assédio moral.

Em geral, para que o assédio moral
seja reconhecido, é necessário que
a conduta seja repetitiva, funcio-
nando como uma espécie de
perseguição. Sempre que existir o
objetivo de inferiorizar, isolar,
constranger, humilhar e perseguir,
causando um abalo físico ou psi-
cológico no empregado, existe
grande possibilidade de se carac-
terizar assédio moral, ainda que a
conduta não seja tão frequente.

A ação judicial é uma medida a
ser tomada, porém, neste caso, o
ideal é procurar o jurídico do
sindicato.

Em todos os casos a empresa res-
ponde pela conduta assediadora do
seu empregado. Trata-se de res-
ponsabilidade subjetiva. É dever
promover um ambiente saudável
para os seus funcionários, bem
como, realizar práticas de cons-
cientização contra o assédio moral.

ASSÉDIO MORAL

Tanto o agressor
quanto as empresas

podem ser
responsabilizados

sindicato encaminhou a reivin-
dicação dos trabalhadores para
que seja dado início às  negocia-
ções, justamente, para evitar o
vencimento do prazo.

A direção do sindicato está aguar-
dando um posicionamento da
empresa.

Desde o acordo do turno do ano
passado, quando os trabalhadores
colocaram na pauta de reivin-
dicações, dentre outros itens, a
questão do trabalho aos sábados,
o sindicato passou a dar maior
importância já que é de grande
interesse da categoria.

Turno em discussão...
A direção do sindicato vem par-
ticipando do trabalho da co-
missão e assegura aos traba-
lhadores que a discussão já está
bastante adiantada e que, em
breve, será finalizada uma pro-
posta que deverá ser apresentada
aos trabalhadores.

Após receber várias denuncias
sobre a falta de uniformes em
algumas áreas da empresa, os
representantes do sindicato ques-
tionaram à direção da empresa

Sindicato pede providências
sobre entrega de uniforme

sobre o problema, que vem cau-
sando prejuízo aos trabalhadores.

Os representantes da empresa
deverão tomar as devidas provi-
dências, o mais breve possível.



É de conhecimento de todos que o
grupo Seb-Arno, desde o início de
suas atividades em Itatiaia, vem
trabalhando com contratações
temporárias, através de uma em-
presa de recursos humanos da
região.

Segundo a empresa, esses serviços
atendem a sazonalidade de
mercado para alguns seguimentos
da produção.

O problema é que essa prática vem
gerando descontentamento entre os
trabalhadores, que denunciam que
as contratações não estão sendo
justas, já que, ao vencer os con-
tratos, retira dos trabalhadores a
oportunidade de passar para o
contrato efetivo direto ao grupo.

O sindicato levou a discussão à
direção do grupo que afirmou o
desconhecimento do assunto e se
comprometeu a fazer um levan-
tamento sobre as reclamações.

Sindicato encaminha
reclamações sobre

forma de contrataçãoImpor um pagamento mensal por boleto enviado
à casa de cada sindicalizado torna inviável a

sobrevivência de qualquer sindicato.

MP mira nos sindicatos, mas
acerta na Constituição

Uma medida provisória precisa ser,
por natureza, urgente e relevante no
momento de sua assinatura. Posto
isso: qual a urgência e relevância do
assunto contribuição e mensalidade
sindical neste momento? Resposta
óbvia: nenhuma!

O único ator dessa discussão que vê
tal assunto como urgente e relevante
é o governo e sua pressa em atropelar
qualquer um que se mostre como
obstáculo para passar com o trator
sua nefasta reforma da Previdência.

No centro da discussão está o artigo
8º da Constituição, que versa, entre
tantos outros assuntos, sobre a
liberdade sindical (já tão atacada pelos
empresários), e agora violada pela MP.

A medida provisória, da forma como
foi feita, é apenas uma intervenção
direta - e, ressalte-se, inconstitucional
- do Estado nas entidades, ou seja,
qualquer cidadão republicano e bem
intencionado não precisa de esforço
para ver a absurda violação da nossa
Carta Maior causada pela MP.


