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Sindicato dos trabalhadores nas indústrias de borracha, materiais
plás cos e ﬁbras de vidro no Estado do Espírito Santo

Filiado à

Sempre presente nas lutas e em defesa
dos interesses dos trabalhadores

(27) 99237-5433

Formado por um grupo de trabalho proﬁssional, que conta com diretores da entidade, assessora jurídica e funcionárias,
o Sindiborracha-ES está sempre disposto a oferecer uma melhor qualidade no atendimento aos trabalhadores da categoria
POSSE DA NOVA
DIRETORIA - A posse da
nova diretoria do
SINDIBORRACHA-ES
aconteceu no dia 8 de
junho de 2015. O local da
solenidade foi a Sala de
Sessões da MM, 9ª Vara do
Trabalho de Vitória/ES, sob
a direção da Exma. Juíza
Lucy de Fá ma Cruz Lago,
que reuniu ainda a

representante do
M i n i sté r i o P ú b l i co d o
Tr a b a l h o , D r a . K e l e y
Kris ane Vago Cristo; o
administrador judicial, Sr.
Vivaldo Benevides; o
presidente da FTIEES, Sr.
Lauro Queiroz Rabelo, que
estava acompanhado do
advogado da en dade,
D r. B r u n o Z a g o ; o
representante da NCST/ES,

MENSAGEM DO PRESIDENTE:
11 milhões de desempregados
em todo o Brasil. Pág.02

Dr. Lúcio Pinto de Queiroz,
além é claro de todos os
componentes da diretoria
empossada, que são eles:
André Rodrigo de O.
Gomes, presidente; James
Corrêa de Carvalho,
secretário; Roberto Vicente
da Silva, tesoureiro; José
Roberto A. Santos, diretor
de patrimônio; Carlos
Augusto Fazolo, diretor de

assuntos sindicais; Aldo
Souza dos Reis, suplente da
diretoria; Patrick Stoﬀel
H e r i n ge r, s u p l e nte d a
diretoria; Nilton Soares de
Souza, conselheiro ﬁscal;
Cleilton Gama de O.
Filho, conselheiro ﬁscal;
Dilson Santos Cruz,
conselheiro ﬁscal e
Fernanda Amorim Barbosa,
suplente do conselho ﬁscal.

DIREITOS DO TRABALHADOR:
Sindiborracha-ES aciona à jus ça
e funcionárias da Sacaria Serrana
recebem todos os seus direitos.
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A Exma. Juíza Lucy de
Fá ma Cruz Lago ra ﬁcou o
despacho proferido
nos autos que homologou o trabalho realizado
pela Comissão Eleitoral,
bem como a prestação de
contas efetuada e, por ﬁm,
declarou empossada a
nova diretoria para
o exercício do mandato
sindical 2015/2020.

SINDICATO EM AÇÃO:
Conﬁra a atuação do
Sindiborracha-ES no
cenário sindical do ES.
Pág.04
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O DRAMA DA RECESSÃO: 11 milhões
de desempregados em todo o Brasil
O desemprego no país
ﬁcou em 10,9% no
primeiro trimestre,
a ngindo 11,1 milhões
de pessoas, segundo
dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad)
Mensal, divulgada em
29.04.16 pelo IBGE. A
taxa é a maior da série
histórica, iniciada em
2012. No úl mo
trimestre de 2015, o
desemprego havia ﬁcado
em 9%, enquanto no
período de dezembro a
fevereiro a ngiu 10,2%.
O resultado para os três
primeiros meses de 2016
veio dentro das expectavas dos analistas, que
projetavam 10,7%, com
possibilidade de chegar a
11,1%. A taxa de
desemprego acelerou
com força, crescendo 3
pontos percentuais em
um ano e 1,9 ponto em
relação ao trimestre
anterior. “A taxa está

acelerando porque você
tem cada vez mais
pessoas na população
desocupada e menos na
ocupada”, explica Cimar
Azeredo, coordenador
d e Tr a b a l h o e R e n d i m e nto d o I B G E . A
população desocupada
foi es mada em 11,1
milhões de pessoas, alta
de 22,2% ou mais 2
milhões de pessoas
procurando emprego em
relação ao con ngente
observado entre outubro
e dezembro. No
confronto com igual
trimestre do ano
passado, esta es ma va
subiu 39,8%, um
aumento de 3,2 milhões
de pessoas desocupadas
na força de trabalho. Já a
população ocupada foi
es mada em 90,6
milhões de pessoas e
apresentou redução de
1,7%, ou 1,6 milhão de
pessoas, quando
comparada com o

Sindiborracha-ES cada vez mais
conectado com o trabalhador
A atual diretoria do
Sindiborracha-ES sabe a
grande importância em
manter-se conectado
com as reivindicações
dos trabalhadores da
c a t e g o r i a . Po r i s s o,
investe em vários canais

De acordo com o
presidente do
Sindiborracha-ES, Sr.
André Rodrigo,uma
en dade sindical deve ir
muito além dos
trabalhos previstos para
a sua criação e par cipar
a vamente dos

compromissos sociais,
espor vos e ambientais,
que venham fortalecer a
sua atuação como
ar culadora do bem
estar e da qualidade de
vida humana. Foi
pensando dessa forma
que o Sindiborracha-ES

trimestre de outubro a
dezembro de 2015. Em
comparação com igual
trimestre do ano
passado, foi registrada
queda de 1,5%,
representando menos
1,4 milhão de pessoas.
De acordo com Azeredo,
do IBGE, a perda de 1,6
milhão de pessoas na
população ocupada na
passagem de trimestre
mostra que, no início
deste ano, as dispensas
foram além dos
temporários contratados
para as festas de ﬁm de
ano, um reﬂexo do
a p ro f u n d a m e n t o d a
recessão. Essas
dispensas contribuíram
para elevar para dois
milhões o número de
pessoas que buscam
trabalho, nesse mesmo
período. Uma alta
recorde na pesquisa.
Fonte: Jornal A Gazeta 30.04.16
de comunicação para
oferecer um retorno
mais rápido e consistente
d e i n fo r m a ç õ e s . N a
opinião do presidente do
Sindiborracha-ES, Sr.
André Rodrigo, as
ferramentas de
comunicação representam avanços no
relacionamento da

par cipou da realização
d a fe sta d o D i a d a s
Crianças, que aconteceu
no dia 12 de outubro,
através de uma parceria
com a Associação dos
Moradores de Cruzeiro
do Sul.

André Rodrigo
Presidente do Sindiborracha-ES

DICAS DE COMO AGIR EM MEIO A CRISE
NO MERCADO DE TRABALHO

Não saia entregando ou enviando currículo de qualquer
maneira em qualquer lugar. Isso mostra desespero e
não competência, além de aumentar a frustração de
não ser chamado para uma entrevista. Procure lugares
onde suas experiências proﬁssionais e acadêmicas
podem ser úteis. Além disso, é fundamental especiﬁcar
no currículo as qualidades e a vidades que você
realizou e que têm a ver com a vaga pretendida.
Dependendo da situação, será preciso fazer um
currículo diferente e especíﬁco para cada po de
empresa. E jamais envie para várias pessoas ao mesmo
tempo. Para quem recebe, passa a imagem de um
proﬁssional que não se valoriza e aceita fazer qualquer
coisa. Em alguns casos, é melhor entregar o currículo
pessoalmente, pois abre chances de conversar com o
contratante, e por email, pode ir direto para o lixo.

en dade sindical com os
trabalhadores e o
mercado de trabalho,
que devem atuar de
maneira cole va. Convidamos a todos para
visitar o nosso site:
w w w. s i n d i b o r ra c h a es.com.br. O número do
nosso whatsapp é:
(27) 992375433

DIREITOS DO TRABALHADOR
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SINDIBORRACHA-ES ACIONA À JUSTIÇA E FUNCIONÁRIAS DA SACARIA
SERRANA RECEBEM TODOS OS SEUS DIREITOS
Na terceira edição do seu
jornal sindical com data
do primeiro semestre de
2013, o Sindiborracha-ES
anunciou várias
denúncias das empregadas da empresa Sacaria
Serrana. Dentre as
muitas infrações, foi
destacado que a
empresa não efetuava o
pagamento de
insalubridade de vida,
não fornecia uniforme de
trabalho e não
remanejava empregadas
gestantes, tendo ainda
um ambiente de trabalho
extremamente
conturbado. Naquele
m o m e nto, a S a ca r i a
Serrana dava um
exemplo vergonhoso de
como não se deve tratar

suas funcionárias. À
época o quadro de
funcionários da empresa
era composto por cerca
de 90% de mão-de-obra
feminina, mas o que
deveria servir de
exemplo tornou-se um
martírio para as
trabalhadoras, que
tiveram que recorrer ao
sindicato para terem o
mínimo de dignidade no
serviço. O péssimo
exemplo dessa empresa
nunca deve ser seguido,
pois a escravidão
acabou, e das mulheres,
que outrora eram
conhecidas como sexo
frágil, só restou o
estigma, pois são
batalhadoras, ilibadas e
mais do que nunca

s a b e d o ra s d o s s e u s
direitos. Assim, o
Sindiborracha/ES,
através de seu departamento jurídico impetrou
Reclamação Trabalhista
contra a empresa,
solicitando o pagamento
do adicional de insalubridade, bem como
notificou a mesma sobre
as condições de trabalho
das funcionárias. No dia
20 de fevereiro de 2013,
o Sindiborracha-ES
enviou um diretor que
constatou a veracidade
das denúncias. Um
encaminhamento com o
teor das denúncias foi
enviado ao Ministério do
Trabalho, que providenciou uma fiscalização na
e m p r e s a .

A atual diretoria do
Sindiborracha-ES fez
valer os direitos assegurados pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Graças ao empenho
da competente equipe
de assessoria jurídica do
sindicato, as funcionárias
que tiveram os seus

direitos transgredidos
re c e b e ra m to d o s o s
valores referentes aos
processos ajuizados das
próprias mãos dos diretores do SindiborrachaES, que conseguiram
assim mais uma
importante vitória para
os trabalhadores.

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: TIPOS DE VIOLÊNCIA
DIRETA E CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS ASSEDIADOS

ASSÉDIO MORAL: Na
grande maioria dos casos as
humilhações partem das
r e l a ç õ e s h i e rá r q u i c a s
autoritárias com comportamentos assimétricos que
partem de chefes e são
dirigidas aos subordinados
durante um longo período,
desestabilizando a relação
da ví ma com o seu próprio
ambiente de trabalho,
forçando o empregado
muitas vezes a desis r do

emprego. A conduta
abusiva por comportam e nto s , ato s , ge sto s ,
palavras que possam trazer
dano à personalidade, à
dignidade ou à integridade
sica ou psíquica de uma
pessoa caracterizam o
Assédio Moral. TIPOS DE
VIOLÊNCIA DIRETA DE
ASSÉDIO MORAL: 1) Gritos
do agressor com injúrias
bem como ameaças de
violência (moral ou sica);

2) Agressão sica concreta
(empurrões, tapas,
esbarrões; 3) Intromissão
na vida pessoal ou fora do
ambiente de trabalho:
ligações telefônicas, cartas,
envio de e-mails ou outros
meios eletrônicos para o
endereço pessoal da
ví ma, estragos de bens do
assediado, espionagem ou
perseguição; 4) Assédio ou
agressão sexual.
CONSEQUÊNCIAS NA
SAÚDE DOS ASSEDIADOS:
Dentre as consequências
que o assédio moral pode
causar, podemos destacar
as seguintes: depressão,
angús a, estresse, crises de
competência, choro sem
mo vo, mal-estar sico e
mental, cansaço
exagerado, falta de
interesse pelo trabalho,

irritação constante,
i n s ô n i a , m u d a n ça s n a
ro na do sono e pesadelos,
diminuição da memorização, diminuição da
capacidade de concentração, isolamento, tristeza,
falta de interesse de
relacionamento com
outras pessoas,
pensamentos nega vos em
relação ao futuro,
confusão de personalidade, reprodução das
condutas de violência
moral vividas, aumento ou
diminuição de peso,
aumento da pressão
arterial, problemas
diges vos, tremores e
palpitações, redução da
libido, sen mento de culpa
e pensamentos suicidas,
uso de álcool e drogas e
tenta va de suicídio.

ASSESSORIA JURÍDICA
DO SINDIBORRACHA-ES
O Sindiborracha-ES
oferece aos seus
associados, de forma
gratuita, os serviços de
uma assessoria jurídica
muito competente para
atuar na defesa dos
d i re i t o s
d o s
trabalhadores para lidar
com assuntos de
natureza trabalhista,
civil, previdenciaria e
direito do consumidor.
Direito é para ser
respeitado. Denuncie!
Entre em contato
conosco: (27) 3322 7010,
(27) 992375433 e
contato@sindiborrachaes.com.br

15/12/15 - Na festa de 10 anos da NCSTES, o tesoureiro do Sindiborracha-ES, Sr.
Roberto Vicente da Silva, representou o
o presidente da en dade, Sr. André
Rodrigo, e demais diretores da en dade.

PLR APRESENTADO PELA MICHELIN É APROVADO POR FUNCIONÁRIOS EM
ASSEMBLEIA REALIZADA PELO SINDIBORRACHA-ES
A diretoria do Sindiborracha-ES recebeu em sua sede uma comissão da empresa Michelin e
também um representante dos trabalhadores para discu r a par cipação dos funcionários
no PLR - Par cipação nos Lucros e Resultados/2016. Após esse primeiro contato, os
dirigentes do Sindiborracha-ES realizaram uma assembleia na empresa Michelin, que contou
com a par cipação dos funcionários, no dia 19 de maio deste ano, para apresentar os dados
informados pela empresa. Os funcionários decidiram pela aprovação dos valores
apresentados. A empresa então se comprometeu a divulgar os resultados alcançados mês a
mês e apresentá-los em gráﬁcos em local de fácil acesso para todos os funcionários.

08/12/15 - Dirigentes do SindiborrachaES par ciparam da reunião que debateu
a proposta orçamentária de 2016. O
edital publicado convocou todos os
trabalhadores da categoria do setor.

EMPRESA FIBRAL É DENUNCIADA POR NÃO REPASSAR
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA AOS TRABALHADORES
A diretoria do Sindiborracha-ES recebeu uma denúncia,
através do whatsapp (27) 99237-5433, informando que a
empresa Fibral não estava repassando o Adicional de
Transferência aos trabalhadores, de acordo com a
determinação da CLT. No dia 19 de maio deste ano,
dirigentes do Sindiborracha-ES es veram na empresa
para apurar a denúncia e constataram que de fato a
irregularidade acontecia. A assessoria jurídica do
Sinbiborracha-ES emi u uma Ação de Cumprimento,
solicitando o ajuste de conduta por parte da empresa.

A diretoria do SindiborrachaES informa a todos os
trabalhadores da categoria
que as Negociações e Acordos
Cole vos celebrados nesse
momento com os sindicatos
patronais e empresas do setor,
r e s p e c va m e n t e , fo ra m
ﬁrmados com total empenho

da diretoria, apesar das
grandes diﬁculdades
encontradas, tendo em vista o
atual momento da economia
do Brasil, que atravessa uma
recessão sem igual e que já
desempregou cerca de 11
milhões de trabalhadores no
país. Portanto, a preocupação

em mantermos os postos de
trabalho é um exercício constante em nossas a vidades
sindicais.
CATEGORIA DA BORRACHA
Houve um ganho de 10% no
piso salarial que passou de R$
880,00 para R$ 968,00. Houve
ainda um reajuste de 6% no

salário da categoria.
CATEGORIA DO PLÁSTICO
Houve um ganho de 7% no
piso salarial que passou de R$
880,00 para R$ 940,00. O
salário foi reajustado em 7%
no salário da categoria. O
auxílio-alimentação passou de
R$ 70,00 para R$ 120,00. Os

trabalhadores que possuem o
cket acima de R$ 120,00
terão 7% de reajuste. A
diretoria do Sindiborracha-ES
informa ainda que con nuará
se empenhando ao máximo
para a ngir melhores
condições nas relações de
trabalho para as categorias.

O Sindiborracha-ES
convoca a ﬁliação de toda a
categoria de trabalhadores
para fortalecer a representação da entidade no Estado
do Espírito Santo, bem

como proporcionar o
aumento continuo da oferta
da qualidade dos seus
serviços oferecidos. Filiados
ao Sindiborracha-ES
desfrutam das vantagens e

benefícios disponibilizados
aos titulares e seus
dependentes, através de
percentuais de descontos,
que resultam das parcerias
ﬁrmadas com vários

segmentos comerciais de
comprovada qualidade e
excelência de atuação. Para
que exista um maior
controle de atendimento, a
diretoria do Sindiborracha-

ES solicita que os trabalhadores entrem em contato
com a entidade para buscar
informações comerciais
sobre os parceiros da
entidade sindical.

Faculdade Salesiana

Janice do Carmo
Demuner Magalhães
Psicóloga - CRP 16/3181

(27) 998795778
carmo.janice@gmail.com
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES

FACULDADE NACIONAL

27 3041-7070

CONSTRUÇÃO CIVIL E ACABAMENTO

Editoração gráﬁca: Júlio Miranda

29/10/15 - Inauguração da Escola Senai do Plás co, que
possui o obje vo de qualiﬁcar cerca de 800 proﬁssionais por
ano para trabalhar na indústria do plás co. Na ocasião, o Sr.
Roberto Vicente da Silva, diretor do SINDIBORRACHA-ES,
esteve presente, representando todos os demais diretores.
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