
Portanto, companheiros, ca 

evidente que a Bozza Junior ESTÁ 

PROIBIDA de continuar com a 

velha postura de discriminar, 

assediar, intimidar, humilhar, per-

seguir e/ou punir trabalhadores 

sindicalizados, que queiram se 

sindicalizar, ou ainda que partici-

pam das atividades sindicais.

Se você sofrer ameaças con-

trariando esta sentença judicial 

ou presenciar alguém em tais con-

dições, denuncie imediatamente 

ao Sindicato.

Há anos, a Bozza Junior (Indisa) des-

respeita os direitos dos trabalhadores, 

sobretudo o direito à liberdade sindical, seja 

ela individual ou coletiva. Ou seja, há anos, a 

Bozza Junior tenta de toda forma desquali-

car o papel do Sindicato como legítimo 

representante dos trabalhadores na defesa 

de seus interesses e direitos. E tenta, por 

meio de discriminação, intimidação e até de 

demissão, afastar os trabalhadores de sua 

entidade representativa. 

Os trabalhadores denunciaram ao Sin-

dicato a gestão assediadora da Bozza Juni-

or. E, em abril. o Sindicato ajuizou uma ação 

civil pública coletiva com o objetivo de coi-

bir o assédio contra os trabalhadores e a 

postura antissindical contra a entidade. 

Na sentença da primeira instância, 

publicada em 26 de maio, a juíza foi favorá-

vel aos trabalhadores e ao Sindicato, con-

denando a ré Bozza Junior a cumprir as 

seguintes obrigações:
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Bozza Junior é condenada por
práticas antissindicais
Sindicato entrou com a ação civil pública coletiva e ganhou em primeira instância; a empresa 
está obrigada a se enquadrar, mas pode recorrer da sentença
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É livre a 

associação 

prossional ou 

sindical (...) 

(Artigo 8° da 

Constituição 

Federal)

• Abster-se de incentivar, pressionar e assediar os trabalhadores para não se 

aproximarem do Sindicato e das atividades sindicais

• Abster-se de incentivar, pressionar e assediar os trabalhadores a não se aproxi-

marem do Sindicato

• Abster-se de incentivar, pressionar e assediar os trabalhadores a darem baixa como associados ao Sindicato

• Abster-se de praticar qualquer ato discriminatório e/ou antissindical

Sob pena de multa de R$ 1.000,00 por trabalhador que vier a ter quaisquer destes direitos desrespeitados

• Pagar indenização de R$ 100.000,00 por dano moral coletivo (destinada a entidades especícas indicadas pelo Sindicato e 

aprovadas pelo Tribunal) 



Bolsonaro segue cumprindo o que prometeu 

em campanha: retirar direitos dos trabalhadores e 

perseguir e atacar os sindicatos e os movimentos 

sociais organizados na defesa dos direitos da 

classe trabalhadora. Por isso, é muito importan-

te seguirmos ampliando a sindicalização, pois 

quanto mais sócios ao Sindicato mais força 

tem a nossa luta dentro da fábrica e para 

seguirmos melhorando a estrutura de 

atendimento, como de lazer da categoria.

Se você ainda não é sócio, pegue a 

cha de sindicalização com os diretores do 

Sindicato na porta da fábrica durante as 

assembleias ou vá até a Sede Central ou na 

Regional mais próxima.

Ser sindicalizado é um direito, fortaleça essa luta!
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Que a Bozza Junior é autoritária e 

intransigente, e que há anos mantém uma 

postura arrogante e assediadora contra os 

trabalhadores no chão de fábrica, todo 

mundo já sabe.

No ano passado, em vez de negociar 

com o Sindicato a empresa escolheu igno-

rar a reivindicação dos trabalhadores, recu-

sando-se a protocolar a Pauta feita pelo 

Sindicato.  Não tivemos alternativa a não 

ser partir para a greve. Depois de seis 

dias, numa audiência de conciliação, a 

empresa apresentou uma proposta de 

PLR, que foi aceita pelos trabalhadores.

Neste ano, o Sindicato já protocolou a 

pauta de PLR, mas a empresa respondeu 

que está sem condições nanceiras para 

pagar agora e que só vai discutir a nossa 

PLR  em setembro.

Coragem!

Agora, que a conduta imoral da 

empresa, denunciada pelos trabalhadores 

e pelo Sindicato, foi condenada pela Justi-

ça do Trabalho, não podemos ter entre nós 

companheiros amedrontados e recuados, 

e sim temos que reforçar a nossa organi-

zação e nossa capacidade de mobiliza-

ção, mais ainda do que zemos em 2021.

Só assim, com consciência, organi-

zação coletiva e máquinas paradas, a 

empresa vai prestar atenção às nossas 

necessidades e respeitar nossas reivindi-

cações.

Firmeee!
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PLR 2022: lutar para conquistar!
Paz sem voz

não é paz,

é medo!
(O Rappa)
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