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Reforma proposta pelo governo vai atingir, 
em cheio, os direitos dos trabalhadores 

Aproveitando o “clima 
olímpico”, a equipe de Michel 
Temer trabalha rapidamente 
para formalizar a proposta de 
reforma trabalhista, medida 
que pode atingir direitos como 
o 13º salário, férias, adicional 
noturno, licença-paternidade e 
salário mínimo.

O Governo quer flexibilizar 
a CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) a partir, 
principalmente, dos Acordos 
Coletivos. A medida, con-
siderada um equívoco entre 
os sindicalistas, pretende listar 
tudo o que pode ser negociado 
para evitar que os acordos 
que vierem a ser firmados por 
sindicatos e empresas após a 
mudança nas regras, possam 
ser derrubados pelos juízes 
do Trabalho. “Um dirigente 
sindical que luta pelos direitos 
de seus representados 
jamais poderá aceitar que, 
negociações promovidas 
pelos patrões estejam acima 
da legislação trabalhista. A 

Constituição Federal e a CLT 
contêm os direitos mínimos 
para garantir o equilíbrio 
entre o capital e o trabalho. 
Os sindicatos buscam  ampliar 
esses direitos e garantias, 
bem como elaborar normas 
benéficas aos trabalhadores”, 
declarou Luís Carlos de Oliveira 
(Lú), diretor do Sindicato.

Por enquanto, os direitos dos 
trabalhadores estão garantidos 

porque é preciso uma Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 
para mudar a Constituição, 
mas é preciso ficar atento ao 
que vem por aí. “O momento 
é de atenção e olho vivo 
sobre os políticos que querem 
prejudicar o trabalhador. 
Vamos lutar juntos para que 
isso não aconteça”, garante 
Eliseu Silva Costa, presidente 
do Sindicato.
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Mais de 40 entidades sindicais e sociais participaram da 
Reunião Intersindical realizada no dia 9/8 na Associação dos 
Aposentados de Jundiaí e Região para debater os projetos 
do governo interino que atacam a Previdência e os direitos 
trabalhistas. O debate teve como objetivo mobilizar as bases 
sindicais e sociais em defesa dos direitos dos aposentados, 
pensionistas e dos trabalhadores ativos. “Isso é extremamente 
necessário para que a informação seja passada de forma direta 

Bases sindicais se mobilizam contra ataques 
do governo

à população”, disse o diretor do Sindicato, Donizete Aparecido Ignácio (Danone), ao lado do diretor 
licenciado Wilson Ribeiro da Silva (Med), ambos presentes na reunião.  Durante o encontro, oito 
propostas foram deliberadas, entre elas a elaboração de uma cartilha que será distribuída em 
toda a região e a divulgação desses projetos nas mídias locais e nas redes sociais. 
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Quando digo que a luta pela 
defesa do trabalhadores será 
intensa, não estamos brincando. 
Na semana que se passou 
participamos de uma reunião 
intersindical para defi nir ações que 
ajudem a esclarecer o trabalhador 
e o aposentado sobre os perigos 
da reforma trabalhista proposta 
pelo governo interino.

Imagine só a sua vida sem 
o FGTS, sem 13º salário,  sem 
nenhuma garantia assegurada 
pelos acordos coletivos. É contra 
esse cenário que vamos lutar, com-
panheiros! É contra esse ataque 
aos direitos que os trabalhadores 
devem estar conscientes e 
organizados. A consciência do que 
está acontecendo é importante 
para que ninguém se deixe iludir 
por falsas promessas.

Como Sindicato, é nossa missão 
lutar em defesa do emprego e dos 
trabalhadores, por isso, o que 
estiver a nosso alcance será feito. 
Se você tem alguma dúvida da 
importância da representatividade 
sindical, venha falar conosco, 
converse com algum diretor. O 
momento é de esclarecimento e 
informação.

Um Sindicato forte é feito de 
trabalhadores participativos. 
Estamos atentos e contamos com 
a força de toda a classe para 
seguir nessa luta.

A importância 
de estar bem 
informado

Após ação movida pelo 
departamento jurídico do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos, a companheira Karina 
de Cássia Almeida foi 
reintegrada no dia 1º/08 ao 
quadro de colaboradores 
da empresa Arima, em 
Jundiaí.

Karina estava na 
empresa desde dezembro 
de 2013. Por causa do 
esforço repetitivo durante 
o trabalho, ela acabou 
sofrendo uma tendinite. 
“O INSS reconheceu que 
isso ocorreu por causa da 
minha ocupação e me deu 
estabilidade de emprego 
de dois anos. Além disso, 
foi recomendado que a 
empresa deveria mudar a 
minha função”, explicou. 
Após retornar ao trabalho, 
a Arima não seguiu as 

Ação movida pelo Sindicato
garante reintegração na Arima

recomendações do INSS, e 
em julho de 2015 demitiu 
Karina.

Ela resolveu consultar o 
setor jurídico do Sindicato 
para que fosse realizada 
uma ação de reintegração. 
O resultado foi positivo e 
em tempo recorde, após 
um ano a colaboradora foi 
reintegrada. “O Sindicato 
acompanhou todo o processo 
e me atendeu muito bem. 
Voltarei ao trabalho com os 
meus direitos garantidos”, 
comemorou Karina.
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O Sindicato vem re-
cebendo reclamações dos 
trabalhadores do setor da 
Qualidade da Takata com 
relação ao comportamento de 
um dos superiores da área, que 
costuma maltratar e humilhar 
seus subordinados na frente 
de todo mundo. Uma vez 
indagado, já avisou que não 
mudaria seu perfi l, pois é desta 
forma que vem crescendo na 

ESTAMOS DE OLHO!
empresa. E a competência se 
encaixa aonde?

Também vem chamando 
atenção a conduta de um dos lí-
deres do Almoxarifado, que anda 
“perseguindo” os trabalhadores 
de maneira maldosa, tentando 
prejudicá-los a qualquer custo e 
desmotivando grande parte do 
setor. Esperamos uma ação da 
direção da Takata, antes que o 
pior aconteça. Estamos de olho! 

Ao lado diretora Rose Prado, Karina fi cou satisfeita com 
o resultado alcançado 

Nos próximos meses, o departamento odontológico do 
Sindicato estará trabalhando de forma diferenciada para 
atender as demandas e consultas já pré-agendadas. Se 
você tem consulta marcada, fique atento ao dia e hora. 
Caso precise faltar, nos avise com antecedência para que 
possamos atender outra pessoa também. 
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Adultos e jovens terão aula de informática  
no Sindicato

Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Já estão abertas as inscrições 
para o curso de informática da 
Escola do Metalúrgico para 
adultos e jovens com mais de 13 
anos. Com foco na preparação 
para o mercado de trabalho, 
o curso terá duração de cinco 

meses abrangerá os seguintes 
módulos: Windows, Pacote 
Office e Internet.

As aulas acontecerão duas 
vezes por semana, com opções 
de turmas no período da  
manhã ou noite, e serão 

ministradas na sede do 
Sindicato.

As vagas estão abertas para 
associados ou não, com valores 
diferenciados do mercado. 
Mais informações e inscrições, 
ligue 4527-3100, com Sílvia.
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Caé substituiu Marilena Negro

Metalúrgico representa a categoria na  
Câmara Municipal

No dia 9/8, o diretor 
licenciado do Sindicato, 
Natanael Onofre Matias 
(Caé), encerrou o seu período 
de 40 dias como vereador, 
substituindo Marilena Negro 
(PT). 

Em sua passagem, Caé 
apresentou requerimentos, 
indicações e importantes 
moções. Entre as propostas 
estão a municipalização 
da Estrada de Itatiba e da 
Rodovia Tancredo Neves, 
que tem como objetivo 

transferir a competência e 
responsabilidade do Governo 
do Estado para o município. 
Por meio de uma moção, Caé 
também demonstrou apoio 
à Frente Parlamentar Mista 
em Defesa dos Direitos da 
Classe Trabalhadora, que tem 
como objetivo intensificar 
a luta contra a proposta de 
flexibilização da CLT. 

“Foi mais uma oportu-
nidade de aprendizado em 
um curto período, no qual 
foi possível realizar ações 

satisfatórias. E o trabalho 
não pode parar, seguiremos 
na luta para amplificar a voz 
dos trabalhadores na esfera 
política”, garante Caé. 

Diretor do Sindicato é candidato 
a vice-prefeito de Jundiaí

O diretor de base 
(licenciado) Wilson Ribeiro 
da Silva (Med) é candidato 
a vice-prefeito de Jundiaí, 
compondo chapa com 
Marilena Negro (PT). 
Desde 2005, Med atua 
como dirigente sindical do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Jundiaí, Várzea e Campo 
Limpo, e recentemente 
foi eleito para a diretoria 
executiva na gestão 2017.  
“Represento toda uma 
categoria, historicamente 
conhecida pelas lutas em 
defesa do trabalhador. Vou me dedicar a continuar nesse 
trabalho”, garantiu ele.
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Final de semana no Clube: o 
time de futsal da Aptar Jundiaí 
aproveitou o domingão para 
fazer um churrasquinho e 
tomar uma gelada.
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Mais de 200 gols no Campeonato de Futsal
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Dia 21/8 tem exame médico no Clube de Campo
Quer curtir um bom banho de sauna? Haverá exame médico no Clube de Campo nos dias 

21/8, das 9h às 11h. Quem preferir também pode realizá-los na AME, que fica na rua Dr. 
Sócrates Fernandes de Oliveira, 265, Chácara Urbana. Informações 3379-8922.

O Campeonato de Futsal 
dos Metalúrgicos 2016 está 
disputadíssimo. Até o momento, 
as redes balançaram 219 vezes. 
A segunda fase já começou 
quente e a cada fi nal de semana 
o campeonato se afunila mais. 
Responsável pela área de 
esportes do Sindicato, a diretora 
Rose Prado destaca o empenho 
das equipes formadas pelos 
trabalhadores. “O nível técnico 
das equipes está cada vez mais 
alto, isso faz com que os jogos 
sejam mais acirrados. Posso 
dizer que esse é o campeonato 

Cinema nacional em 
destaque no CineArte 

No dia 27/8, às 19h, o CineClube Consciência 
exibe o longa “Mataram Meu Irmão”. A sessão 
marca o encerramento da 15ª Mostra do Filme 
Livre. Já no dia 6/9, a Sessão Pipoca vem com 
o clássico do cinema nacional “Carandiru”, do 
cineasta Hector Babenco, às 14h30. 

Cinema nacional em 
destaque no CineArte 

mais disputado que já realizamos e esperamos manter o bom nível até o fi nal”, disse a diretora.  
Acompanhe todos os detalhes do Campeonato pelo site www.sindicatometal.org.br. Lá você encontra 
os artilheiros do campeonato, a classifi cação, tabela de jogos e cartões. Compareça para torcer! 
Os jogos são sempre aos sábados a partir das 14 horas.

Os jogos são sempre aos sábados, às 14h

Vem aí a próxima Noite do Flashback: 
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Filme “Carandiru”


