
Medidas afetam pensionistas do INSS e trabalhadores

movimento participando ativamente das 
manifestações de 28 de janeiro de 2015.
A maioria das medidas entra em vigor a par-
tir de março. Porém a regra que estabelece 
o prazo de dois anos de casamento ou de 
união estável para a solicitação de pensão 
por morte já está valendo.

Duas medidas provisórias (MPs) publicadas 
pelo governo federal ao final de 2014 mexem 
com uma série de direitos de traba-lhadores 
e pensionistas do INSS.
Entre as principais mudanças, de acordo 
com a MP 665, estão a criação de novas 
exigências para o trabalhador pedir o se-
guro-desemprego e para solicitar o abono 
salarial do PIS-Pasep. Já a MP 664 impõem 
regras restritivas à concessão de pensão 
por morte de segurado e mexe no paga-
mento do auxílio-doença.
Como as medidas afetam direitos há muito 
conquistados, o movimento sindical bra-
sileiro se mobilizou para questionar as mu-
danças que prejudicam trabalhadores e pen-
sionistas, lançando, assim, o Dia Nacional de 
Luta pelos Direitos e pelos Empregos.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, 
Várzea e Campo Limpo engajou-se no 
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Saiba tudo o que acontece pelo nosso site na internet: www.metebronca.com

Mudanças mexem com direitos do trabalhador 

Conheça, a seguir, as principais mudanças

Seguro-
desemprego

 D Comprovar ter trabalhado 18 meses na 1ª solicitação do seguro; 12 meses, na 2ª; 
e 6 meses, na 3ª

 D O período de trabalho para determinar o número de parcelas (de 3 a 5) pagas 
foi ampliado

Auxílio-
doença

 D Empresa passa a arcar com salário do licenciado por até 30 dias

 D Benefício será calculado pela média das 12 últimas contribuições

Abono-
salarial  D Tempo de trabalho para receber o abono passa de 1 para 6 meses

Pensão por 
morte

 D Para ter a pensão, cônjuge deve comprovar 2 anos de casamento ou união estável

 D Contribuinte deve ter pago 24 meses ao INSS para beneficiário ter direito a pensão

 D Pensão passa a 50% da aposentadoria do falecido, mais 10% para cada dependente

 D Cônjuges com menos de 44 anos receberão pensão por prazo determinado



O Sindicato deu início às 
homologações dos desliga-
mentos de funcionários da 
Autopeças Drucklager, que 
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Palavra do presidente

Novas regras... 
nova luta
As mudanças das regras para 
o pagamento do seguro-des-
emprego, pensões por morte, 
auxílio-doença e abono do 
PIS estão preocupando os 
trabalhadores, que se sentem 
desinformados e carentes 
de apoio. Entendemos esse 
sentimento e assumimos nosso 
papel diante da luta necessária 
para garantir a manutenção 
de importantes conquistas.

Por isso, trazemos neste bo-
letim um texto explicativo para 
que você fique bem informado 
sobre as mudanças e o que de 
fato mexe com os seus direitos.

O governo propôs tais medidas 
com o objetivo de corrigir distor-
ções e acabar com fraudes que 
provocam enormes rombos na 
Previdência Social e no FAT. No 
entanto, estamos decididos a lu-
tar para que as mudanças não 
prejudiquem os trabalhadores 
em suas conquistas. 

Atentos a esse cenário, ques-
tionamos as novas regras e nos 
engajamos ao Dia Nacional de 
Luta por Direitos e pelo Em-
prego, lançado pelas centrais 
sindicais para mobilizar traba-
lhadores de todo o País.

O governo deveria ter antes 
discutido as mudanças com os 
representantes dos trabalha-
dores, o que infelizmente não 
aconteceu. Por isso, voltamos 
a erguer a bandeira contra o 
desrespeito ao trabalhador e a 
favor da classe metalúrgica. 

Conte conosco neste momento.

Eliseu Silva Costa

Aprovado calendário de 
compensações na Foxconn II
Os funcionários dos blocos A 
e b da Foxconn II aprovaram 
em assembleia no dia 23 de 
janeiro o calendário de com-
pensações para o ano de 
2015. A proposta aprovada 
garante 11 dias de folga no 
período de Natal e Ano Novo 
e folgas nos dias 16 e 17 de 
fevereiro (Carnaval), como 
compensação pelo trabalho 
nos feriados de 21 de abril e 
9 de julho e um aumento da 
carga horária de 10 minutos 
por dia entre 2 de março e 21 
de abril (37 dias).
Segundo Leandro Cesar Viana 
Reis, diretor de base do bloco 
b, a proposta aprovada é a que 
apresenta mais vantagens 

para os funcionários. Para 
a diretora de base do bloco 
A, Vanessa Tatiane de brito 
Neris, o aumento de carga 
em 10 minutos por dia por 
37 dias é uma solução que 
atende aos trabalhadores.
O Sindicato vai lutar ainda pelo 
aumento do vale alimentação, 
de R$ 131,00 para R$ 200,00. 

Trabalhadores da Foxconn se reúnem 
para assembleia na empresa
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Começam as homologações dos 
funcionários da Drucklager

No fim do ano passado, o Sin-
dicato contratou uma equipe 
de advogados para cuidar ex-
clusivamente do caso de recu-
peração judicial da empresa. 
Foram protocoladas petições 
solicitando o cumprimento de 
diversas obrigações já defini-
das em sentença judicial, como 
o pagamento de pensões vitalí-

Luta do Sindicato segue na Sifco

fechou as portas e desde se-
tembro do ano passado não 
pagava salários. Apesar de a 
empresa não ter encerrando 
suas atividades oficialmente, 
o Sindicato conseguiu a libe-
ração de documentos para as 
homologações.  Já os aposen-
tados que seguiam na ativa 
serão incluídos em ação cole-
tiva que o Departamento Jurí-
dico moverá contra a empresa. 

cias. Também foram tomadas 
providências para dar anda-
mento às ações trabalhistas já 
ajuizadas. Agora, o Sindicato 
aguarda que o administrador 
judicial decida sobre o que foi 
solicitado e dê prosseguimento 
ao processo de recuperação ju-
dicial para que os trabalhadores 
recuperem suas perdas.

Trabalhadores mobilizados
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Aumento do aposentado fica abaixo do ideal
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8.000 metalúrgicos em 
assembleia na Volks

Mais uma vez, a correção das 
aposentadorias e pensões pa-
gas pelo INSS a quem recebe 
mais do que um salário mí-
nimo ficou abaixo do ideal: em 
apenas 6,23%. Os quase 10 
milhões de aposentados e pen-
sionistas nessa condição não 
tiveram aumento real, ao con-
trário dos que recebem o piso 
da Previdência, que passou de 
R$ 724,00 para R$ 788,00.

Confira o seu 
abono salarial
Os 8% conquistados em 
2014 começaram a ser 
pagos em janeiro. A outra 
parte vem em março. Já 
o pagamento do abono 
iniciou em dezembro, e 
prossegue até março, de-
pendendo da empresa. 
Caso não receba, procure 
o Departamento Jurídico 
do Sindicato.
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Volta às aulas
Para quem é estudante e 
metalúrgico, segundo a Con-
venção Coletiva, o abono de 
falta é garantido para a reali-
zação de exames, desde que 
a empresa seja avisada com 8 
dias de antecedência. A mes-
ma garantia vale para o ves-
tibular, limitada às 2 primei-
ras inscrições comunicadas 
ao empregador.
Quanto ao horário de traba-
lho, o trabalhador estudante 

Seus direitos

não pode ter seu horário al-
terado até término da etapa 
que estiver cursando, desde 
que a empresa tenha sido no-
tificada sobre os estudos.
Para os que necessitam de 
estágio, a empresa deve ga-
rantir que a realização seja 
feita preferencialmente em 
suas dependências, desde 
que haja compatibilidade en-
tre a atividade da companhia 
e a formação do empregado.

Metalúrgicos em assembleia na VW 
Após 11 dias de uma greve 
que parou 100% da linha de 
produção da fábrica da Volks-
wagen em São bernardo do 
Campo (no AbC Paulista), a 
mobilização dos metalúrgicos 
possibilitou a reversão de 800 
demissões anunciadas pela 
empresa no início de janeiro 
deste ano.
Os companheiros metalúrgi-
cos provaram mais uma vez 
que somente com a união 
de forças dos trabalhadores 
é possível reverter perdas e 

“Enquanto os segurados que 
recebem o mínimo conquis-
taram 8,8% de reajuste, o 
que inclui um aumento real, 
acima da inflação, os demais 
beneficiários do INSS tiveram 
que se contentar com a re-
posição de perdas, o que é in-
suficiente para atender as ne-
cessidades dessa população”, 
afirma Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato.

demissões ou ampliar as con-
quistas. 
De acordo com o Sindicato dos 
Metalúrgicos do AbC, as de-
missões anunciadas pela em-
presa rompiam um acordo de 
estabilidade firmado até abril 
de 2017. Além das readmis-
sões, foram feitas alterações 
no Acordo Coletivo da catego-
ria em melhores condições 
do que a proposta que havia 
sido feita pela Volkswagen em 
dezembro passado, então re-
jeitada pelos trabalhadores.

Aposentado de novo decepcionado
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Serão dois bailes noturnos e 
duas matinês. 
A entrada é gratuita para sóci-
os, bastando apresentar a car-
teirinha. Convidados podem 
participar da festa pagando 
ingresso. O Clube de Campo 
fica entre os Kms 53 e 54 da 
Rodovia Tancredo Neves (Es-
trada Velha Jundiaí-São Paulo).

Fevereiro está aí e, como 
não poderia deixar de ser, o 
Clube de Campo do Sindicato 
“aquece os tamborins” para 
realizar mais um CarnaMetal. 
Em 2015, a música ficará 
por conta da banda Skyppe, 
que vai animar os foliões 
com um repertório cheio de 
sambas enredo, marchinhas, 
axé e sucessos do momento. 

CarnaMetal: aquecendo os tamborins

Exame médico
Curtir o calor intenso do 
verão no parque aquático 
do Clube de Campo é uma 
ótima pedida. Mas fique at-
ento, e mantenha seu exame 
médico em dia no próprio 
clube, aos domingos, das 9h 
às 11h; ou na AME da Chá-
cara urbana, em Jundiaí, de 
segunda a sexta, das 9h às 
11h e das 14 às 16h, e aos 
sábados, das 10 às 13h.

Academia no Clube
Fazer exercícios é uma das 
melhores maneiras de man-
ter a saúde em dia. Para isso, 
nossos associados contam 
com a academia do Clube de 
Campo e seus professores. 
Ela funciona de terça a sexta, 
das 8h às 21h (ficando fecha-
da para almoço, das 11h às 
13h30); aos sábados, das 8h 
às 16h; e aos domingos, das 
8h às 11h.

Expediente: Metebronca é uma publicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista  |
Presidente: Eliseu Silva Costa | Jornalista responsável: Carlos brazil (Mtb 24.098/SP) | Redação: Carlos brazil e 
Fabiane bernardi | Diagramação e editoração: Ricardo Ferrer | Atendimento:imprensa@metalurgicosjundiai.org.br | 
tel. (11) 4527-3100  | Site: www.metebronca.com | Sede: Rua XV de novembro, 240 (Jundiaí) | Tiragem: 26.000 exemplares

CarnaMetal é animação 
garantida em 2015
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Torneio de Truco
O tradicional Torneio de Tru-
co do Sindicato, que será re-
alizado no dia 15 de março, 
no Clube de Campo, já está 
com inscrições abertas. Po-
dem participar da disputa 
somente duplas formadas 
por associados. basta retirar 
a ficha de inscrição na sede 
da entidade ou na portaria 
do clube. As inscrições termi-
nam em  12 de março.

Pesca no Lago
Em fevereiro, devido ao Car-
naval, o grande lago do Clube 
de Campo estará aberto so-
mente no primeiro sábado 
do mês (dia 7). De quarta a 
domingo, segue funcionan-
do o sistema pesque-pague 
no pesqueiro pequeno, das 
8h às 17h, ao custo de R$ 25 
(sócio) e R$ 40 (não sócio) até 
10kg de peixe, mais R$ 10 
pelo kg excedente.

Atendimento 
odontológico
Vem novidade 
por aí!
O Sindicato 
está preparando 
mudanças para 
o atendimento 
odontológico, que está 
temporariamente sus-
penso. Aguarde mais 
informações em breve.

Seja Sócio do 
Sindicato!
Você sabia que 
os associados do 
Sindicato têm direito 
a Assessoria 
Jurídica gratuita? 
Então, torne-se 
sócio para se 
beneficiar!!!

Confira os horários dos bailes e o preço dos ingressos para convidados:

Baile noturno: 
Sábado (14) e segunda (16), das 23h às 4h.
Convidados (não sócios):
Homens pagam R$ 50; e mulheres, R$ 30.

Matinê:
Domingo (15) e terça (17), das 15h às 20h.
Convidados (não sócios):
Homens pagam R$ 30; e mulheres, R$ 15.


