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Retrocesso: mudanças na Previdência 
ameaçam trabalhador

Tudo indica que a reforma 
da Previdência será aprovada 
pelo Congresso. Pelo menos 
essa é a opinião do Ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles. E 
caso isso aconteça, os direitos 
dos aposentados correm 
sérios riscos. “Trata-se de um 
governo integrado por partidos 
e pessoas com pensamentos 
retrógrados e comprometidas 
com uma agenda neoliberal. E 
se engana quem acha que não 
haverá mobilizações contra essas 
medidas equivocadas”, avalia 
Eliseu Silva Costa, presidente do 
Sindicato.

Atualmente, é possível 
se aposentar por tempo de 

contribuição e 
idade, por meio 
da regra 85/95. 
Nessa conta, 
a mulher que 
tiver 30 anos de 
contribuição e 
55 anos já pode 
se aposentar 
sem descontos. 
O mesmo vale 
para o homem 
de 60 anos e 
35 anos de contribuição. Caso o 
aposentado já tenha cumprido 
os anos de contribuição, mas não 
tiver atingido a idade mínima, 
poderá se aposentar, mas com 
descontos. Na nova regra, tanto 

Entenda como funciona a Previdência e o que pode mudar no sistema: Entenda como funciona a Previdência e o que pode mudar no sistema: 

homens quanto mulheres se 
aposentarão pela idade mínima 
de 65 anos. “Desta maneira 
fi ca praticamente impossível se 
aposentar. As pessoas vão morrer 
trabalhando”, critica o presidente.

 A Plenária Regional dos Trabalhadores vai reunir diversos sindicatos para discutir os ataques 
promovidos pelo governo de Michel Temer à Previdência Social. Será no dia 9/8, às 9h, na 
Associação dos Aposentados de Jundiaí e região. “A participação de todos é muito importante. 
Está nas nossas mãos lutar para que os direitos conquistados até hoje não sejam jogados no 
lixo”, disse Eliseu Silva Costa, presidente do Sindicato.

Participe!
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Na edição desse nosso 
informativo, escolhemos abordar 
a discussão que vem se fazendo em 
torno da reforma da Previdência, 
um assunto que mexe com todos 
os trabalhadores que estão na 
ativa.

Com as propostas que estão 
aí, a aposentadoria corre sérios 
riscos. Será mais fácil as pessoas 
morrerem trabalhando do que 
se aposentarem. Diante disso, a 
nós, cabe lutar pela manutenção 
do direito de ter a recompensa de 
tantos anos dedicados dentro das 
fábricas. 

Seja homem ou seja mulher, 
todo trabalhador precisa ter o 
direito à aposentadoria garantido, 
sem comprometer sua qualidade 
de vida, sem exploração ou abuso. 
Por isso que se torna necessária a 
refl exão em torno do tema e olho 
vivo em cima dos deputados!

Também aproveito para 
agradecer a presença de todos nos 
últimos eventos promovidos pelo 
Sindicato. Nas últimas semanas, 
nossa sede ganhou uma alegria 
especial com a presença de tantas 
crianças que foram levadas por 
suas famílias para assistir aos 
fi lmes infantis da sessão do 
CineArte.

No Clube de Campo, a Noite 
do Flashback atraiu mais uma vez 
um grande público. E vem mais 
por aí: estamos preparando a 
reabertura das piscinas e do Lago 
Grande. Tudo para o próximo mês! 
Aguarde!

O trabalhador e a 
Previdência

Os trabalhadores que não 
conseguiram sacar o abono 
salarial do PIS/Pasep ano-
base 2014 terão novo prazo 
para retirar o benefício: até 
o dia 31 de agosto.

A prorrogação do prazo 
foi anunciada pelo governo 
em virtude dos mais de 1 
milhão de trabalhadores 
que perderam a data final.

Todo trabalhador que 
recebeu em média até dois 
salários mínimos, trabalhou 
com vínculo empregatício 
ao menos 30 dias no ano 
anterior e está cadastrado 

Novo prazo para sacar PIS/Pasep
vai até 31 de agosto

no PIS/Pasep há pelo menos 
5 anos, tem direito a receber 
um salário mínimo anual 
como abono salarial.

Também já começa a 
ser pago o PIS/Pasep ano-
base 2015. Quem nasceu 
de julho a dezembro, 
recebe o benefício neste 
ano (2016) e os nascidos 
entre janeiro a junho, no 
primeiro trimestre de 2017. 
Em qualquer situação, o 
recurso ficará à disposição 
do trabalhador até 30 de 
junho de 2017, na Caixa 
Econômica Federal.

Os trabalhadores da 
empresa aprovaram, em 
assembleia, a renovação 
do acordo de manutenção 
do emprego por meio 
da redução de jornada 
e salário. A alternativa 
adotada terá vigência 
até o dia 16/9 e durante 
esse período, não haverá 
demissões. 

Durante as negociações, 
além da renovação, a 
empresa propôs a troca do 
modelo atual de transporte 
(fretado) pela utilização 
de vale transporte. O Sin-
dicato recusou negociar. 

Assembleia: B. Bosch, 28/07

“Benefícios conquistados 
não devem ser retirados. A 
jornada e o salário já foram 
reduzidos para manter 
estabilidade, não podemos 
permitir que a mobilidade do 
trabalhador seja precarizada”, 
disse a diretora do Sindicato, 
Rose Prado. 
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Já  estão abertas as 
inscrições para o curso 
básico de informática, 
oferecido pela Escola 
do Metalúrgico ,  para 
adultos e jovens que 
tenham mais de 13 
anos.  O curso tem foco 

Inscrições abertas para a Escola
do Metalúrgico

na preparação para o 
mercado de trabalho e 
abrange os seguintes 
módulos:  Windows, Pacote 
Off ice e Internet.  O curso 
terá duração de 5 meses, 
com turmas nos períodos 
da manhã e noite. 

Trabalhadores aprovam acordo
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Trabalhador é reintegrado na Siemens
Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Acompanhado pelo diretor de 
base, Moisés Scandolera (Ratão), 
o companheiro, Flávio Narciso 
de Oliveira, foi reintegrado 
ao quadro de colaboradores 
da Siemens no dia 28/7. O 
processo de reintegração estava 
tramitando desde 2014. 

Atuando na empresa desde 
1992, Narciso havia sofrido um 
acidente de trabalho no setor 
de produção da empresa em 
1998. Ele recebeu os devidos 
cuidados médicos, porém fi cou 
com sequelas. 

Em maio de 2014, atuando 

no setor de painéis, Narciso 
havia sido demitido. Com 
apoio do setor jurídico do 
Sindicato, ele moveu uma 
ação de reintegração e, no mês 
de agosto, foi reintegrado. A 
empresa, por sua vez, recorreu 
e voltou a demiti-lo no mês 
de setembro do mesmo ano. 
“Após minha recuperação, 
fui direcionado para outras 
funções e fui demitido. Achei 
essa decisão injusta”, disse 
Narciso. 

Após dois anos, o processo 
foi concluído com sucesso. 

“Fiquei surpreso com o 
trabalho do setor jurídico 
do Sindicato, pensei que 
demoraria muito mais tempo. 
Fui muito bem atendido pelos 
profi ssionais da entidade”, 
fi nalizou Narciso. 

O Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos 
2016 continua fazendo a alegria dos boleiros. 
A cada rodada a emoção aumenta, os atletas vão 
se destacando e o campeonato vai se afunilando. 
No site sindicatometal.org.br você encontra o placar 
dos jogos, a classificação geral, artilheiros, cartões 
por equipe, bem como a tabela completa da 1ª 
fase. Acesse!

Campeonato de Futsal 2016

A organização sindical
e você 

O sindicalismo é fundamental 
para a conquista de direitos sociais e 
trabalhistas. A entidade sindical faz a 
mediação Estado-trabalhador e, sem 
ela, a conquista de direitos torna-se 
inviável. Muitos benefícios que fazem 
parte das convenções coletivas só 
existem porque houve muita luta do 
Sindicato e trabalhadores em greves e 
assembleias.

Benefícios como PLR, cesta básica/
vale refeição, transporte fretado/vale-
transporte e até aumentos salariais da 
categoria não são cortesias oferecidas 
pelas empresas, são fruto de um trabalho 
duro dos sindicatos e trabalhadores 
na frente das fábricas. O Sindicato é 
você, conheça e valorize tudo que foi 
conquistado até agora. 
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Departamento Jurídico Trabalhista do 
Sindicato tem como principal objetivo defender 
os trabalhadores. Com profi ssionais competentes, 
o setor oferece atendimento nas questões 
trabalhistas, acidentes de trabalho, doenças 
profi ssionais, greves, negociações coletivas e 
homologações, entre outros serviços. 

ATENDIMENTO: 

Conte com o nosso
Departamento Jurídico 

Após dois anos, Flávio (à esquerda) foi reintegrado

Caminhada de trabalhadores da Tusa (atual Siemens) na década de 90
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Dirty Dancing embala Noite do Flashback
Embalados pela música “(I´ve Had) The Time Of 

My Life”, do fi lme “Dirty Dancing”, os amantes das 
décadas de 70, 80 e 90 lotaram mais uma vez o deck 
do Clube de Campo na  Noite do Flashback, realizada 
no dia 23 de julho. 

Entre um sucesso e outro, houve pausa para 
a apresentação dos casais de bailarinos que 
reproduziram a coreografi a imortalizada pelos atores 
Patrick Swayze e Jennifer Grey no fi lme lançado em 
1987. No site você confere as fotos dessa grande 
noite animada pelo Marcão Som. LU
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Lago Grande reabre em setembro
Preparem os molinetes, os fi nais de semana 

de pescaria estão voltando! A reabertura do Lago 
Grande será na primeira quinzena de setembro e os 
pescadores poderão se divertir nos dias 3 e 10. Os 
valores continuam os mesmos: R$30 para sócios, R$60 
para não sócios. Os preços são para até 10 quilos de 
peixe. Acima desse peso, será cobrado R$15 por quilo.

Início de novas turmas de dança de salão
Se você se animou com a apresentação da coreografi a “Dirty Dancing” no último Flashback, então 

não perca tempo e se matricule nas aulas de dança de salão que acontecem no Clube de Campo 
do Sindicato. As aulas começam dia 6/08, nos seguintes horários: 15h Vanerão, 16h Sertanejo 
Universitário e 17h Dança de Salão. Informações com o professor Ricardo Alves (11) 99563-8890.

Filme com pipoca e suco de graça: uma combinação perfeita para as férias! Não é à toa que 
as sessões de cinema para as crianças foram um sucesso! O Cinearte lotou e foi preciso abrir 
sessões extras no auditório do Sindicato.
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Reabertura das piscinas será em setembro
As piscinas do Clube de Campo estão passando por melhorias no sistema de bombas, limpeza e 

pintura. “Também estamos fazendo modifi cações na comunicação visual, tudo para garantir o conforto e 
a diversão do associado”, garantiu Eléscio Caldato, diretor do Sindicato. Portanto,  anote na sua agenda, 
a reabertura das piscinas será no dia 17 de setembro. E se você quer aproveitar a sauna, haverá exame 
médico no Clube de Campo no dia 21/8, das 9h às 11h. Quem preferir também pode realizá-los na AME, 
que fi ca na rua Dr. Sócrates Fernandes de Oliveira, 265, Chácara Urbana. Informações 3379-8922.


