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A conta da Reforma 
Trabalhista e de outras 
articulações do Governo 
Temer já começa a ser paga 
pelo trabalhador. O que 
dizer sobre o perdão da 
dívida de bilhões de reais 

de empresários que devem à 
União  e da redução de R$ 10 
do salário-mínimo (leia na pág 
2), a partir do ano que vem?

Em novembro, a nova lei 
do trabalho entra em vigor. 
Abaixo, listamos mais alguns 

pontos alterados com a 
Reforma, provando que é 
cada vez mais urgente a união 
dos trabalhadores para lutar 
contra a exploração. Junte-
se a nós! Fortaleça nossa 
categoria!

Trabalhador começa a pagar a conta das
reformas do Governo Temer

COMO ERA: Faz parte do 
salário como qualquer 
outro benefício pago 
pela empresa.

GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO

COMO FICOU: A gra-
tifi cação não vai mais 
integrar o salário depois 
de 10 anos. Se a pessoa 
deixar o cargo, deixará de 
receber o adicional, não 
importando o tempo em 
que fi cou na função.

CONSEQUÊNCIAS: Com a 
nova lei, o trabalhador terá 
suas gratifi cações retiradas 
caso ele volte ao cargo que 
exercia anteriormente. 

COMO ERA: Atual-
mente, grávidas e 
lactantes não podem traba-
lhar em locais insalubres, 
independentemente do 
grau de insalubridade.

GRÁVIDAS E LACTANTES

COMO FICOU: Grávidas e 
lactantes poderão trabalhar 
em locais insalubres de graus 
mínimo e médio e lactantes 
em locais com insalubridade 
de grau máximo, se não 
apresentarem atestado 
médico restringindo. 

CONSEQUÊNCIAS: A mu-
dança pode colocar em risco 
a saúde da mulher, que agora 
terá que ela mesma provar 
que não pode trabalhar 
em ambientes insalubres 
durante a gravidez.

COMO ERA: O plano de 
cargos e salários precisa 
ser homologado no 
Ministério do Trabalho 
e constar no contrato de 
trabalho. É alternativa 
à regra de equiparação 
salarial.

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

COMO FICOU: O plano 
de carreira poderá ser 
negociado entre patrões 
e trabalhadores sem 
necessidade de ho-
mologação nem registro 
em contrato, podendo ser 
mudado constantemente.

CONSEQUÊNCIAS: A nova 
lei tira do trabalhador 
o direito de lutar pela 
equiparação salarial e 
abre margem para que 
o trabalhador atue em 
diferentes funções sem a 
devida remuneração.

Vamos nos organizar e lutar juntos! Sua presença é muito
importante para o fortalecimento de nossa categoria !
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Ando me perguntando onde estão 
aquelas pessoas que bateram as 
panelas? Será que estão satisfeitas 
com o que estamos vivendo nesse 
país? O que elas têm a dizer sobre as 
medidas que estão sendo tomadas 
por esse governo?

Um governo que é capaz de 
tirar R$ 10 do salário mínimo de 
um trabalhador, ao mesmo tempo 
em que perdoa dívida de bilhões 
de reais de grandes empresários. 
Infelizmente, essa é a realidade 
que estamos enfrentando e que 
tende a piorar em novembro com a 
aplicação das novas leis de trabalho 
aprovadas com a Reforma.

Diante disso, me convenço de 
que a única saída é ficarmos juntos, 
próximos uns dos outros, para nos 
proteger do que está por vir. Só 
assim teremos forças para lutar 
contra a exploração dentro das 
fábricas e a manutenção de direitos 
adquiridos com tanta luta.

Por isso, faço um convite especial 
a você que ainda não é sócio do 
Sindicato. Teremos uma maratona 
especial de plantões no Clube de 
Campo para tirar dúvidas, atualizar 
cadastro e receber novos sócios. 
Pegue sua família e vá conhecer 
mais sobre toda essa estrutura que 
está à sua disposição.

Será uma boa oportunidade para 
estar juntos, já que a Campanha 
Salarial 2017 está aí, será dura e 
teremos muita luta pela frente. 

Cadê as panelas?

alto para a primeira parcela 
e, graças ao empenho da 
comissão, nós também 
conseguimos isso”, comemorou 
a vice-presidente do Sindicato 
Rose Prado. 

Em assembleia na Proturbo, 
no dia 11/8, os trabalhadores 
aprovaram o resultado da 
negociação da PLR de 2017, que 
teve um reajuste e será paga 
em duas parcelas: a primeira 
no dia 21/9 e a segunda no dia 
28/2/2018. 

“Nós e os trabalhadores 
iniciamos a negociação 
reivindicando o reajuste, pois 
os valores estavam congelados 
há tempos. Depois do reajuste, 
reivindicamos um valor mais 
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Trabalhadores da Proturbo 
aprovam PLR

O companheiro Alã Paulo 
Cazumbá foi reintegrado na 
Suprens no dia 17/8.   

Cazumbá foi admitido em 
2010 e demitido em 2015. 
Durante este período, atuou no 
setor de tucho, onde contraiu 
epicondilite por conta do esforço 
repetitivo da função. 

Após a demissão, o 
metalúrgico compareceu no 
departamento jurídico do 
Sindicato e uma ação de 
reintegração foi movida. “Tudo 
foi muito bem explicado, o 
trabalho realizado pelo jurídico 

do Sindicato foi ótimo e o 
resultado foi favorável. Estou 
muito satisfeito”, disse Cazumbá 
acompanhado do diretor 
sindical Wilson Ribeiro (Med) e 
os diretores de base Admilson  
Batagin e Emerson Luiz Machado 
(Macarrão). 

Trabalhador é reintegrado  
na Suprens
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30 bilhões do Bradesco, Itaú e 
Santander. Além disso, distribuiu 
R$ 15 bilhões em programas 
e emendas para se safar das 
investigações.

É necessário que você, 
trabalhador, esteja atento aos 
acontecimentos. Precisamos 
estar unidos e mobilizados para 
bater de frente contra todos 
esses impasses. A Campanha 
Salarial vem aí, e esse será o 
primeiro desafio para garantir a 
integridade da classe. 

As ações do governo de Michel 
Temer não deixam dúvidas de 
que precisamos estar cada vez 
mais unidos para lutar. Enquanto, 
de um lado, o governo prevê um 
salário mínimo menor para 2018 
(o valor cairia de R$ 979 para R$ 
969), de outro, planeja perdoar 
R$ 543 bilhões que empresários 
devem à União. Vale lembrar 
que, em apenas três meses, 
o governo ilegítimo de Michel 
Temer garantiu o perdão da 
dívida de, aproximadamente, R$ 

A classe trabalhadora não pode temer
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Para facilitar a vida do 
associado e de quem quer se 
tornar um sócio, o Sindicato 
programou uma maratona de 
plantões, aos sábados, no Clube 
de Campo. Nos dias 16, 23 e 
30/09, e nos dias 7 e 14/10, das 
9h às 15h, será possível atualizar 
cadastro, acertar débitos, fazer 
nova carteirinha, tirar dúvidas 
e se tornar um sócio para 
fortalecer a luta por melhores 

salários e condições de trabalho. 
Além disso, o associado poderá 
aproveitar o Clube de Campo, 
convênios com faculdades,  
escola de idiomas, odontologia 
com preços especiais, cursos 
na Escola do Metalúrgico, 
descontos nos ingressos de 
shows, Colônia de Férias e  
muito mais!  Vá com sua família 
conhecer o Clube, já com os 
documentos para a associação: 

Plantões para novos sócios no Clube de Campo

A Escola do Metalúrgico 
abriu inscrições para dois 
cursos de informática. Adultos 
e jovens acima de 13 anos 
poderão, durante cinco meses, 
conhecer as funções do 
sistema operacional Windows, 
Pacote Offi  ce e funções básicas 
de Internet. 

 As aulas acontecerão duas 
vezes por semana, com turmas 
no período da manhã ou noite.

Para os aposentados, o curso 
oferecido é o de informática 
básica, com turmas nos 
períodos da manhã, tarde ou 
noite.

 As inscrições para os dois 
cursos estão abertas para 
associados ou não, com valores 
abaixo do mercado, sendo 
que sócios têm desconto. Mais 
informações e inscrições, ligue 
4527-3100, com Giovanna. 

Inscrições abertas para aposentados, adultos 
e jovens no curso de informática
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Estão abertas as inscrições 
para o Campeonato de 
Futebol dos Metalúrgicos 
2017 – categoria principal.

A equipes devem se 
inscrever até o dia 25/8, 
data em que acontecerá o 
conselho arbitral no auditório 
da Sede do Sindicato, às 18h. 
Nesse dia serão dadas todas 
as orientações a respeito da 
montagem dos times e das 
regras do torneio. 

A fi cha de inscri-

ção está disponível no 
www.sindicatometal.org.br e 
podem ser entregues na Sede 
e no Clube de Campo. 

Inscreva a sua equipe no 
Campeonato de Futebol 
dos Metalúrgicos 2017
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Prepare o seu traje 
de banho! A reabertura 
das piscinas do Clube 
de Campo está marcada 
para o dia 15/9 (feriado 
da padroeira de Várzea 
Paulista). 

Para cair de cabeça nessa 
diversão, após a reabertura, 
os exames acontecem 
todos os domingos, das 9h 
às 11h. 

Programe-se!
As piscinas 
reabrem no dia 
15 de setembro

último holerite, RG, CPF, carteira 
de trabalho e documentos dos 
dependentes. 
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No dia 26/8, às 19h, o 
CineClube Consciência exibirá 
o documentário “Táxi Teerã”. 
Como de costume, após a 
exibição, haverá um bate papo 

O show da dupla Henrique & Juliano foi um sucesso e levou milhares 
de pessoas para a arena externa do Espaço M, na noite do dia 14/8.

Confi ra os vencedores do Torneio de Pesca
O Torneio de Pesca 

dos Metalúrgicos foi um 
sucesso! Realizado no dia 
20/8 no Lago Grande, o 
evento contou com 47 
pescadores, que mesmo com 
o tempo desfavorável, não 
perderam a oportunidade de 
competir. Além da premiação, 
teve sorteio de brindes 
aos competidores. Veja os 
resultados. 

1° - Kleiton de Almeida 7,5 Kg
2° - Valdir Munhoz 5,985 Kg 
3° - João Soriano 1,860 Kg 
4° - Valdinei Nogueira 1,100 Kg 
Pescador Destaque - Vinicius 
Mateus da Silva 0,20 Gr 

E a partir de setembro o 
Lago Grande volta a funcionar 
normalmente, nos sábados 2 e 9. 
Os valores para até 10 quilos de 
peixe são: R$ 30 para sócios e R$ 
60 para não sócios. Em outubro, 
as datas são 7 e 14. 
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Da esquerda para a direita: Valdir, 
Kleiton, João, Valdinei e Vinicius

sobre o fi lme. 
E a Sessão Pipoca vem 

de cinema nacional. No 
dia 5/9, às 14h30, será 
exibido o fi lme “Meu Pé 
de Laranja Lima”. Lembrando 
que a entrada para as 
sessões do CineArte são de 
graça, assim como o suco e a 
pipoca! Meu Pé de Laranja Lima
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