
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACORDOS COLETIVOS  

 

SENALBA – Caxias do Sul/RS 



 
 

 

 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

Desde a posse no dia 30 de agosto de 2018, desenvolvemos importantes projetos, liderados 

por profissionais cada vez mais capacitados, em busca do fortalecimento da nossa representatividade 

frente as categorias que representamos. 

Vivenciamos um período de desafios na esfera Sindical e, por isso, intensificamos nossos 

esforços para apoiar o trabalhador na superação de obstáculos em seu dia a dia. Atuamos em sinergia, 

com ações em todas as frentes, contando com a participação ativa dos trabalhadores que compõem a 

nossa base.  

Promovemos palestras, desenvolvemos estudos e pesquisas e propiciamos o 

aprofundamento do conhecimento das nossas equipes por meio da participação em missões. 

Trabalhamos, ainda, para oferecer sempre os melhores benefícios aos nossos representados, por meio 

de atendimentos cada vez mais assertivos principalmente na área da saúde sem taxa de participação do 

associado, na área jurídica em defesa dos seus direitos trabalhistas.  

Investimos na implementação de avanços tecnológicos com o APP do sindicato e Redes 

sociais fortes, além de várias outras iniciativas voltadas para a melhoria do atendimento e apoio aos 

trabalhadores. Ainda mais nesse momento difícil do COVID - 19, mantendo as diretrizes estratégicas 

de integração entre os entes envolvidos. Continuamos trabalhando fortemente para nos tornarmos uma 

entidade perita – isso significa exercer com excelência todas as atividades inerentes à nossa atuação. É 

dessa forma que esperamos manter a confiança dos trabalhadores e, assim, gerar a influência 

necessária para impactar positivamente para todos. Sempre evitando conflitos entre trabalhador e 

empresa. 

 

Claiton Melo - Presidente SENALBA 

54 9.8411-0119 

 

facebook.com/senalbacaxias                 instagram.com/senalba_caxias 

 

 

 

 



 
 

 

                    

O Acordo Coletivo de Trabalho foi forma central da atual gestão do SENALBA Caxias. Os 

resultados da atuação do Sindicato com os acordos diretos com as empresas são incríveis. Alcançando 

a verdadeira valorização dos trabalhadores. 

Acordos coletivos garantem mais equilíbrio a empresas e funcionários na concessão de 

benefícios. A Convenção Coletiva de Trabalho, uma das alternativas, é a modalidade em que o 

sindicato representante das empresas negocia com o sindicato representante dos trabalhadores as 

normas que atingirão a toda a categoria, no caso um estado inteiro causando uma desigualdade e 

principalmente prejuízo aos assistidos pelas entidades de assistência social. 

Com o acordo coletivo, cuja negociação é entre a empresa (entidade) e o sindicato de 

empregados, em que serão estabelecidas as contrapartidas decorrentes da relação do trabalho 

especificamente a esses empregados.  

A participação patronal no acordo coletivo envolve pautas importantes para a empresa 

representada. Uma delas é a possibilidade de haver uma melhor equalização na concessão dos 

benefícios e também dos diversos pagamentos relativos às demandas provenientes da representação de 

empregados. 

A mediação atende ainda às empresas que buscam a norma customizada, abrangendo 

prerrogativas como, por exemplo, a cobertura de planos de saúde, vale refeição, banco de horas, e a 

nesse momento a paralização devido a pandemia do COVID-19, entre outras. Um acordo coletivo tem 

como objetivo principal melhorar as relações entre empresa, trabalhadores e sindicato. 

Todos os acordos fechados até o momento mostraram que as relações entre as partes 

melhoraram muito, na maioria dos casos chegando a zero o número de denúncias no Sindicato. Os 

exemplos das Entidades Mão Amiga, Criança Feliz, Murialdo, Clube Recreio Guarany, Clube Recreio 

da Juventude, Educação Infantil Conveniada ao poder público (SMED), Instituto Mix, Circulo 

Operário Caxiense, diversas escolas de educação infantil privada: Primeiro Degrau, Estação da 

Alegria, Tindolele da Alegria, Doce Mel, Sementes do Bem, Anjos Travessos 1, devem ser seguidos. 

Essa união busca uma maior segurança jurídica para entidades e funcionários, evitando 

problemas ocorridos ao longo dos últimos anos. 

As negociações em nível de empresa resultam acordos coletivos cujo âmbito de aplicação é 

menor; é a empresa ou as empresas que participaram da negociação, ou seja, são os pactos entre uma 

ou mais empresas com o sindicato da categoria profissional, em que são estabelecidas condições de 

trabalho, aplicáveis a essas empresas. 



 
 

 

Acordos coletivos de trabalho são ajustes entre o sindicato dos trabalhadores e uma ou 

mais empresa. Não se aplicam a todas as categorias, mas só à(s) empresa(s) estipulante(s). 

Neste diapasão, acordos coletivos envolvem apenas o pessoal da empresa que o fez com o 

sindicato dos trabalhadores e seus efeitos alcançam somente os empregados que estipularam o acordo, 

não tendo efeito sobre toda a categoria. 

Ainda mais no momento que vivemos e importante para entidade ou empresa e para os 

trabalhadores a celebração de um acordo coletivo realizado em Caxias do Sul. A medida irá ajudar no 

pagamentos e paz social neste período. 

As inúmeras vantagens como: Organização jurídica firmado entre as partes (sindicato, 

trabalhadores e entidade); Não tem custo para entidade; Evita processo judicial, que facilmente pela 

convenção geral vai acontecer. Vira um manual de trabalho; Todas as homologações gratuitas feitas no 

sindicato; Contato direto na solução de problemas; Entre outras tantas outras demandas que surgirem. 

Nos procurem e fechem um acordo coletivo. 

 

FOTOS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS – Inclusive sendo feitas por vídeo conferência 

 

 

 

 

 


