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A Reforma Trabalhista 
trará enormes desafi os para 
os trabalhadores e para os 
sindicatos. Houve mobiliza-
ção, protesto, manifestações 
nas ruas e em Brasília. Mas, 
infelizmente,  os políticos a 
serviço do governo Temer não 
deram ouvido ao povo.

“Por princípio, sempre 
fomos contra tudo o que esta 
Reforma traz nas relações 
entre capital e trabalho. Agora, 
mesmo com a Lei aprovada, 
devemos manter esta conduta. 
Este é o único caminho”, 
garante Cláudio Magrão, 
presidente da Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São 
Paulo, que representa 800 mil 
trabalhadores do setor. 

A partir de novembro, 
quando começa a valer a nova 
lei, as relações de trabalho 
mudarão radicalmente. Se você 
ainda não percebeu, não vai 
demorar pra sentir os efeitos 
deste golpe. 

Mais de 200 pontos da 
CLT foram modifi cados e, 
em praticamente todos, o 
trabalhador teve prejuízos. 

Agora, acordos entre patrões e 
empregados vão valer mais que 
a lei, podendo inclusive retirar 
direitos. 

Tudo isso, somado ao fi m do 
imposto sindical, tem um único 
objetivo: acabar com a força dos 
trabalhadores e enfraquecer 
o poder de negociação dos 
sindicatos. 

“O fi m do imposto não 
signifi ca o fi m dos sindicatos, 
mas a manutenção daqueles 
que lutam de verdade.  Agora, 
a duras penas, o trabalhador 
vai perceber o quanto faz falta 
uma entidade que lute por ele. 
Será preciso muita união para 
enfrentar o que vem por aí”, 
disse Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato. 

Magrão concorda e diz 

que será necessário uma 
permanente mobilização para 
reverter o aparente quadro 
de desolação com as novas 
leis. “Conversar, esclarecer e 
agir junto aos trabalhadores 
sempre foi e continuará sendo 
a principal arma dos sindicatos 
em seu papel na manutenção e 
conquista de direitos. Não existe 
fórmula mágica. Existe o que 
sempre fi zemos: enfrentamen-
to, mobilização, paralisação e 
negociação para garantirmos 
que nenhum trabalhador seja 
prejudicado. Não aceitamos 
calados nada disso e vamos 
continuar não aceitando. 
Foi desta forma que a classe 
trabalhadora se constituiu e 
conquistou direitos e será dessa 
forma que deveremos seguir.”

 Com a nova lei...
• Mais de 200 pontos da CLT foram modifi cados, prejudicando o trabalhador;
• Acordos entre patrões e empregados vão valer mais que a lei; 
• O Governo quer enfraquecer a força dos trabalhadores; 
• Trabalhadores devem se unir e se aproximar de quem os representa; 
• Os Sindicatos continuarão nas portas das fábricas lutando pelos trabalhadores.

Será preciso determinação e união 
para enfrentar o que vem por aí

REFORMA TRABALHISTA
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“Não aceitamos calados nada disso e vamos 
continuar não aceitando”, garante Magrão.

Nas portas das fábricas o assunto vem 
sendo tratado por Eliseu e toda diretoria.
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Muitos trabalhadores ainda não 
entenderam bem como a Reforma 
Trabalhista vai afetar a vida de 
cada um. Mas o tempo vai mostrar 
e queremos que todos estejam 
preparados, porque não vai ser fácil. 
Por isso, nossa obrigação como a 
entidade que representa e defende 
os trabalhadores, é informar e lutar.

As relações de trabalho, 
construídas ao longo de tantos anos, 
serão completamente diferentes 
daqui pra frente. E, para enfrentar 
tudo isto, temos que estar cada vez 
mais unidos.

A nossa missão continua e não 
muda com a nova lei. Pelo contrário, 
só reforça aquilo que já fazemos 
há muitos anos, que é defender o 
trabalhador.

Temos pela frente novos tempos, 
novas regras, mas a fórmula de 
enfrentamento aos desmandos 
patronais continuará a mesma: 
mobilização, organização e ação 
no fortalecimento da classe 
trabalhadora.

Por isso reforçamos o convite 
para que esteja próximo ao 
Sindicato. Foi desta forma que 
escrevemos nossa história de lutas e 
conquistas e será assim que vamos 
continuar.

Juntos somos mais fortes!

Informar e lutar 

ao lado dos diretores de base 
Negão e Coxinha. 

Aprovado o acordo de 
manutenção do emprego por 
meio da redução de jornada, 
sempre às sextas-feiras por três 
meses. Durante esse período 
não haverá demissões. “A 
garantia do emprego é o que 
importa nesse atual momento. 
O trabalhador reconhece que 
a situação está difícil”, disse o 
diretor,  Wilson Ribeiro (Med), 
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Assembleias
Prensa Jundiaí, 1º/8 

Renato. Mineiro também falou 
sobre a importância da união 
para as negociações da PLR 
e para o início da Campanha 
Salarial.

Os trabalhadores votaram 
pela renovação do acordo de 
fl exibilização do horário de 
descanso e refeição, válido 
para os próximos dois anos, 
que irá evitar o aumento da 
jornada de trabalho. “É um 
formato que a empresa vem 
seguindo há alguns anos, os 
trabalhadores entendem que 
é vantajoso sair mais cedo da 
jornada diária”, disse o diretor, 
José Carlos Cardoso (Mineiro), 
ao lado do diretor de base 

BR
U

N
O

 G
AL

IE
G

O

Sabaf, 7/08

O departamento jurídico 
do Sindicato obteve sucesso 
em mais um processo de 
reintegração. No dia 13/07, 
Rafael Henrique da Silva foi 
reintegrado à Prensa Jundiaí 
após 12 anos. Demitido 
em 2005, ele atuou como 
rebarbador durante sete 
anos, e o exame demissional 
constatou que ele havia 
contraído hérnia de disco 
por conta da função. “Entrei 
em contato com o Sindicato, 
pois segundo o médico eu 
não estava em condições de 

procurar um novo emprego 
e seria injusto a empresa 
me demitir”, explicou. Silva 
foi afastado pelo INSS e, 
paralelo a isso, o processo de 
reintegração seguiu. Agora, ele 
está atuando como auxiliar de 
arquivo. 

Trabalhador é reintegrado na 
Prensa Jundiaí após 12 anos
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Com a perseverança do 
Sindicato e boa atuação dos 
trabalhadores, os programas 
de Participação nos Lucros 
Resultados alcançaram bons 
indicadores. 

A Datalogic aprovou a PLR no 
dia 25/7. O programa conta com 
três indicadores (assiduidade, 
ISO e performance) e teve 
um reajuste. Além da PLR, o 
calendário de compensação 
também foi aprovado. Na 
Mahle/Behr (27/7), a PLR 
foi aprovada com reajuste, 
com pagamento em outubro 
e março de 2018. O diretor 
Natanael Onofre Matias (Caé) 
presidiu as duas assembleias 
e parabenizou as comissões. 
“Ninguém melhor que o 
trabalhador para definir o que 
é possível de alcançar em uma 
negociação”. 

A Aptar aprovou sua PLR no 
dia 2/8. O valor teve reajuste e 
será pago em parcela única em 

março de 2018. Para o diretor 
José Carlos Cardoso (Mineiro), 
o valor poderia ter sido melhor. 
“Mas seguimos a decisão 
dos trabalhadores. Se eles 
entendem que o valor é bom, 
nós apoiamos”, disse Mineiro ao 
lado do diretor de base, Renato 
Bezerra da Costa.  

Já no dia 4/8, a PLR foi 
aprovada na Rockwell. “O 
comitê de empregados, 
que participa diretamente 
das negociações, conhece o 
programa na sua integralidade 
e ajudou a construir o formato 
que é hoje, reportando aos 
demais trabalhadores e  
dimensionando a evolução dos 
indicadores. Esperamos uma 
PLR significativa em dezembro 
deste ano”, declarou o diretor 
Luís Carlos de Oliveira (Lú), ao 
lado do presidente Eliseu, da 
vice Rose, e dos diretores de 
base Leandro, Andréa, Daniel, 
Francisco, Willian e Edemilson. 

PLRs com reajuste pautam assembleias

A Escola do Metalúrgico 
está com vagas abertas para 
os cursos de informática para 
aposentados e também para 

jovens e adultos. Inscreva-se 
pelo telefone 4527-3100. Além 
disso, o Sindicato tem convê-
nios e parcerias com escolas e 

faculdades. Para conseguir o 
desconto, basta retirar a carta 
de encaminhamento na Sede 
do Sindicato. Aproveite!

Sindicato aposta na educação

• Escolas e Faculdades Anchieta –  15% de desconto do ensino fundamental à pós-graduação nas 
unidades de Jundiaí, Indaiatuba e São Paulo. 
• UNIP – 10% de desconto nos cursos superiores de graduação e pós-graduação em todas as unidades. 
• Faculdades Anhanguera/Pitagoras  – 15% de descontos nos cursos superiores e de pós- graduação, 
variando de acordo com cada unidade.  
• FACCAMP  – 10% de desconto nos cursos superiores de graduação em Campo Limpo. 
• Objetivo Jundiaí – 20% de desconto nos cursos de educação infantil, ensino fundamental, ensino 
médio, curso pré-vestibular. 
• CNA - desconto de 25% no 1° semestre Inglês ou Espanhol e 20% a partir do 2° semestre.   
• Colégio Duque de Caxias – desconto de 20% na mensalidade e matrícula nos cursos de mecânica, 
mecatrônica e eletrônica. 
• Microlins - 30,36% de desconto nos cursos de Informática + isenção de matrícula, material didático, 
curso de digitação e palestras. Há ainda Gestão Empresarial, Logística, Hardware e outros cursos VIPs.
• SKALLA - cursos de música com descontos a partir de 10% para diversos instrumentos. 
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Foram 24 partidas, 1.920 
minutos de jogo e 105 gols. 
Assim terminou o Campeonato 
de Futebol de Veteranos 2017, 
com a União Metalúrgica 
como campeã. A fi nal contra 
ThyssenKrupp Só na Boa foi 
disputada e já começou com 
um gol de Carlos Henrique 
Artoni.

O time da Krupp teve 
chances de empatar, mas as 
bolas só acertavam a trave. 
Quase no fi nal, Erivaldo Brás 
marcou o segundo para o 
time da Dana, que venceu 
por 2 a 0.

A comissão de esportes 
entregou medalhas e troféus 

ao campeão e ao vice, bem 
como aos demais destaques: 
Artilheiro: Carlos Henrique 
Artoni (Pichoka) 9 gols - 
União Metalúrgica; Jogador 
destaque da fi nal: Valdir 

Munhoz (Nenê) – União 
Metalúrgica; Goleiro menos 
vazado: Marco Antônio 
dos Santos – Atlafut e 
Equipe mais disciplinada: 
Takata.

União Metalúrgica é campeã do Campeonato 
de Futebol dos Veteranos
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Melhorias
Um novo painel elétrico 

no Clube de Campo per-
mite que um gerador seja 
instalado e, assim, mesmo 
com falta de energia, piscina, 
sauna e ginásio conti-
nuarão funcionando.

Campeonato de Futebol dos 
Metalúrgicos: inscreva-se! 

Estão abertas até o dia 25/08 as inscrições para o 
Torneio de Futebol dos Metalúrgicos 2017 - categoria 
principal. A fi cha de inscrição está disponível na Sede, 
no Clube de Campo e também no site do Sindicato.

Exame médico 
no Clube

Mantenha seu exame médico em 
dia! O próximo plantão no Clube 
de Campo será no dia 20/08, das 9 
às 11 horas.


