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POSTO DE COMBUSTÍVEIS É CONDENADO
POR PRÁTICAS ANTISSINDICAIS

s trabalhadores alcançaram uma grande 

Ovitória contra a prática antissindical de 
patrões assanhados com a possibilidade de 

quebrarem a luta coletiva pela manutenção dos 
direitos dos trabalhadores.

Uma sentença do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT 15) condenou o Auto Posto João Aranha Ltda, 
em Campinas (SP), por pressionar trabalhadores a se 
desfiliarem do Sindicato que representa os frentistas 
naquela cidade.

O TRT confirmou sentença de primeira instância, 
que condenou os patrões ao pagamento de R$ 20 mil 
por “danos morais” e multa de R$ 2 mil por trabalhador 
atingido com prática antisindical. A sentença foi por 
unanimidade  e lembrou aos patrões que a liberdade 
de associação dos trabalhadores está assegurada 
pela Constituição Federal.

 Descreveu que atos antissindicais envolvem 
condutas que afrontam o exercício da atividade 
sindical. 

Os artigos 1º e 2º da Convenção 98 da OIT, abaixo 
transcrito, assegura aos trabalhadores a proteção 
contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical 
em matéria de emprego:

1 - Os trabalhadores deverão gozar de proteção 
adequada contra quaisquer atos atentatórios à 
liberdade sindical em matéria de emprego.

2 - Tal proteção deverá, particularmente, aplicar-
se a atos destinados:

a) subordinar o emprego de um trabalhador à 
condição de não se filiar a um sindicato ou de deixar de 
fazer parte de um sindicato;

b) dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo, por 

qualquer modo, em virtude de sua filiação a um 
sindicato ou de sua participação em atividades 
sindicais, fora as horas de trabalho ou, com o 
consentimento do empregador, durante as mesmas 
horas.

Os patrões foram avisados ainda que poderão ser 
punidos por multa em razão de quaisquer iniciativas 
protelatórias no cumprimento da sentença.

Esta decisão judicial é um grave aviso para os 
demais postos que continuam a utilizar de todos os 
expedientes contra o direito de organização dos 
trabalhadores, agindo de forma a pressionar 
desfiliação, não cumprir com autorizações dos 
trabalhadores para desconto de mensalidades e todas 
as decisões dos associados para a sustentabilidade e 
estruturação de seu instrumento de defesa dos 
direitos coletivos da categoria.
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SÓ NA LUTA SINDICAL PODEREMOS GARANTIR UM “ESTADO DE DIREITO”

odos os trabalhadores devem se unir para 

Tdefendermos os direitos coletivos da categoria 
como também a  l i be rdade  pa ra  nos 

organizarmos através de sindicato, para a proteção de 
nossas conquistas e condições de trabalho. Alertamos 
a todos para denunciarem ao Sindicato práticas de 
assédio e pressões exercidas por qualquer patrão. A 
informação passada ao Sindicato será resguardada 
de total sigilo e nosso departamento jurídico acionará 
imediatamente a Justiça contra os abusos, que 
constituem crime contra a liberdade de organização 
sindical.
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 Consolidação das Leis 

Ado Trabalho (CLT) e 
t o d a s  a s  g a r a n t i a s 

trabalhistas e sociais conquista-
das na Constituição Federal de 
1988 foram resultado de mais de 
um século de lutas dos trabalhado-
res.

Com a retomada do poder por 
governos comprometidos com 
interesses patronais, os direitos 
sociais e dos trabalhadores estão 
sendo metralhados no paredão do 
vendilhismo, apoiado por uma 

imprensa que sobrevive ao preço 
de quem paga mais.

A sociedade brasileira (não é só 
os trabalhadores) vai sendo 
manipulada por uma guerra 
ideológica, tendo como pano de 
fundo uma distorção de princípios 
bíblicos pelo fanatismo religioso 
que hoje impera no País.

Usa-se critica a princípios 
morais para atacar direitos que 
garantem justiça social.

A luta pelos direitos sociais e 
trabalhistas nada tem a ver com 

moralidade. Tem sim uma luta para 
alcançarmos a igualdade social, 
todos regidos pelos mesmos 
direitos e mesmas obrigações.

O SINDICATO de trabalhado-
res é nosso instrumento de luta 
pelos direitos ao trabalho decente 
e para que os frutos deste trabalho 
possibilite cuidarmos de nossas 
famílias com dignidade.

Compreender esta luta é 
defender com responsabilidade 
os direitos de sua própria 
família.
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Comunique-se com o Sindicato pelo telefone (31) 3271.2902

Governo caminha para ZERAR todos os direitos dos trabalhadores

DEFENDA SEU DIREITO, DENÚNCIE PRESSÃO PATRONAL


