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Atenção, trabalhadores (as): permaneçam engajados na luta
Trabalhadores (as) joalheiros (as), 

somente quando permanecemos 
juntos e engajados na luta é que conse-
guimos conquistar sempre mais. Por 
isso, o nosso Sindicato reforça aqui a 
importância de todos serem filiados a 
nossa En�dade e sempre par�ciparem 
das assembleias,  mobil izações e 
eventuais greves organizadas pela 
diretoria do SINTRAJOIAS.

Com a categoria unida e caminhan-
do para o mesmo lado, seremos 
fortes o suficiente para defendermos 
os nossos diretos.

Negociação: SINDICATO DOS 
TRABALHADORES X EMPRESA  = seus 

direitos abrangem apenas aos 
trabalhadores da empresa em questão

Negociação: SINDICATO DOS 
TRABALHADORES X SINDICATO 

PATRONAL = seus direitos abrangem
todos da categoria

 JUNTE-SE A NÓS:  JUNTE-SE A NÓS:  JUNTE-SE A NÓS: 
FIQUE SÓCIO DO FIQUE SÓCIO DO 
SINTRAJOIAS !SINTRAJOIAS !

FIQUE SÓCIO DO 
SINTRAJOIAS !

ENTENDA A DIFERENÇA
Acordo Coletivo Convenção Coletiva

Trabalhadores (as) joalheiros (as), já que o Sindicato 
Patronal (SINDIJOIAS) não está a fim de resolver a nossa 
situação no que diz respeito à Campanha Salarial, o 
SINTRAJOIAS par�u para a estratégia de realizar as 
negociações empresa por empresa, que, diga-se de 
passagem, está indo tudo de vento em popa.

Tratando diretamente com as empresas, o nosso 
Sindicato tem ob�do ó�mos resultados assegurando nos 
acordos cole�vos os direitos dos trabalhadores conquista-
dos na Convenção Cole�va, sem perdas, dando assim 
aspecto legal e garan�ndo as partes segurança jurídica.

Isso só mostra que quando existe boa vontade e com-
prome�mento com o setor, tudo ocorre de uma maneira  

SÃO UM GRANDE SUCESSOSÃO UM GRANDE SUCESSOSÃO UM GRANDE SUCESSO

tranquila e sem que nenhuma das partes seja prejudicada, 
ao contrário do que vinha acontecendo durante as negocia-
ções com o irregular Sindicato Patronal (SINDIJOIAS).

Presidente João Sena, do SINTRAJOIAS, coloca em aprovação o acordo 
coletivo e trabalhadores têm seus salários reajustados!
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PATRONAL EM SITUAÇÃO IRREGULAR ABANDONA  A
NEGOCIAÇÃO PRA NÃO FECHAR CONVENÇÃO COLETIVA
Desde 2016, a situação irregular do Sindicato Patronal (SINDIJOIAS), 

perante ao Ministério da Economia, vem atrapalhando as negociações 
cole�vas da categoria. Além disso, as a�tudes dos supostos representantes 
patronais são absurdas, fizeram pedido na Jus�ça requerendo a nomeação 
de um administrador provisório, que por hora foi negado pela Juíza Nayra 
Gonçalves Nagaya, no Processo trabalhista Nº1000256-46.2021.5.02.0021, 
revelando a sua falta de representação com as empresas do setor.

Tem mais: o sindicato dos trabalhadores (SINTRAJOIAS) na tenta�va 
de trazer uma solução para os trabalhadores e empresas, realizou 3 (Três) 
reuniões com os supostos representantes do sindicato patronal, sendo 
que na úl�ma reunião o Sindicato Patronal abandonou a negociação, 
demonstrando uma total falta de respeito com os trabalhadores. Sem 
falar que eles enviaram uma nota às empresas (ver fac-símile ao lado), 
com o único intuito de atrapalhar a negociação dos acordos cole�vos 
entre sindicato e empresas, claramente se trata de uma tenta�va baixa e 
rasteira de precarizar o direito dos trabalhadores, quando em sua nota 
orientam as empresas seguirem somente os direitos básicos da CLT.

Além disso, as empresas que não fecham os acordos estão fadadas a 
um passivo trabalhista enorme, que fatalmente causará um ônus muito 
grande lá na frente e comprometendo o seu futuro.

Diante deste cenário, o SINTRAJOIAS conseguiu uma grande vitória 
na Jus�ça: garan�mos a manutenção da nossa data-base, 2020/2021 e 
2021/2022, o que assegura os direitos, provando que nós estamos 
comprome�dos com o setor.

ESTAR JUNTO ESTAR JUNTO 
COM O SINDICATO COM O SINDICATO 

ESTAR JUNTO 
COM O SINDICATO 

É MUITO É MUITO 
MELHOR!MELHOR!
É MUITO 
MELHOR!

Não perca tempo, 
REIVINDIQUE aqui 
o seu Aumento!
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Sindicato Patronal orienta empresas a 
darem "cala boca" aos trabalhadores!

Trabalhadores (as), é do conhecimento de 
vocês que a Campanha Salarial de 2020 não foi 
encerrada por culpa do Sindicato Patronal 
(SINDIJOIAS) que, além de não regularizar sua 
situação junto ao Ministério da Economia, 
abandonou as negociações.

Entretanto, queremos esclarecer que a 
negociação do ano passado não foi esquecida. 
Con�nuamos batalhando para que o aumento 
salarial referente a 2020 saia o quanto antes, 
pois não é justo que os (as) trabalhadores(as)  
fiquem no prejuízo.

O Sindicato Patronal (SINDIJOIAS), esta orientando as 
empresas a "adiantar" apenas o percentual de 6%, que não 
repõe a inflação do período em aberto, além disso deixam cair 
no esquecimento, as demais cláusulas da CCT, tais como PLR, 
Dia do Joalheiro, garan�as de emprego no tocante a gestantes, 
trabalhadores em véspera de aposentadorias, condições 
especiais de férias entre outras cláusulas conquistadas pelo 
sindicato dos trabalhadores.

Por isso, não aceite "cala boca"! Trabalhadores exijam da 
empresa formalização do Acordo Cole�vo com SINTRAJOIAS, 
garan�do desta forma o seu Reajuste Salarial e os demais direitos !

                                    Data-base de 2020 não foi 
esquecida; SINTRAJOIAS continua negociando

TRABALHADOR, ENTENDA O QUE VOCÊ ESTÁ PERDENDO

2020/2021

Inflação: 3,31% 

PLR (Participação nos Lucros e Resultados)

Dia do Trabalhador Joalheiro Dia do Trabalhador Joalheiro

Adicionais de Horas Extras

Retroativo de Abril/21 - até hoje

Adicionais de Horas Extras

PLR (Participação nos Lucros e Resultados)

Inflação: 6,94%

2021/2022

Comunicado enviado pelo Sindicato 
Patronal as empresas do setor de joias

ATENÇÃO:

Retroativo de Abril/20 à Março/21 
(aproximadamente 60% de perda)


