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TITULO EDITORIAL
Olá companheiros, quero contar que o
primeiro semestre já foi, conseguimos
na medida do possível garantir a inflação
no bolso do trabalhador nas nossas campanhas salariais. A partir de agora começamos um novo período, esse segundo
semestre temos muitas coisas para acontecer. Temos olimpíadas, temos o impedimento da presidente Dilma e eleições
municipais. Serão seis meses difíceis e
que devemos nos manter cautelosos e
torcer pra que tudo dê certo no nosso
país. Vivemos um tempo de recessão e
desemprego e para garantir o sustento da
família precisamos nos manter empregados. Sua esposa vai ao supermercado e
ela sabe o quanto os gêneros de primeira
necessidade tem aumentado os preços.

Nos últimos o nosso feijão de cada dia
teve um aumento assustador chegando a
R$15,00 o quilo. Tivemos também outros produtos que subiram demasiadamente. Nossa expectativa é que as coisas
melhorem daqui pra frente. Jundiaí e região ainda são privilegiados, pois temos
muitas obras em andamento e muitas devem terminar só em 2017, até lá a nosso
economia deve estar aquecida e conseguiremos passar por mais esse transtorno. Chamo a atenção dos companheiros
para pensar bem na hora de votar, esse
é um momento que aparece candidatos de tudo quanto é lado prometendo
coisas e depois não consegue cumprir.
Outros aparecem querendo comprar seu
voto com cesta básica, com material de

ataques contra direitos dos trabalhadores e aposentados

Sindicatos e Associação dos Aposentados
se unem para alertar população
A Associação dos Aposentados de Jundiaí e Região realizou no último dia
(09/08) uma reunião intersindical para
debater os projetos do governo interino
de Michel Temer que atacam a Previdência Social Pública e direitos trabalhistas históricos.
Mais de 40 representantes de Sindicatos
estiveram presentes ao encontro que deliberou propostas no intuito de mobilizar
todas as categorias trabalhistas de Jundiaí e Região. “O país vive um momento
de definições anunciando que num curto
espaço de tempo haverá de fato a retirada de direitos trabalhistas num ataque
sem precedentes na história do país”
É um verdadeiro ataque a direitos históricos que muita gente só vai começar
a perceber quando se tornar lei e quan-

do, infelizmente, for tarde demais para
reverter. A Associação reuniu esses sindicatos para consolidar a Unidade nas
mobilizações nacional e local, disse a
presidente da AAPJR, Fé Juncal, destacando os ataques contra a Previdência,
como o fim da pasta como Ministério,
a desvinculação do salário mínimo com
o piso dos benefícios previdenciários,
acabar com o reajuste automático das
aposentadorias e a idade mínima para
aposentadoria.
Segundo José Carlos da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jundiaí e Região a ideia é reunir
forças para garantir os direitos conquistados com muita luta, tanto do trabalhador como dos aposentados.

construção e outras coisas. Fique atento,
quem vende o voto não tem moral para
cobrar melhorias na sua cidade. O voto é
a única arma que temos nas mãos contra
políticos corruptos. Pense bem na hora
de votar, avalie seu candidato, veja se
ele é honesto, trabalhador, comprometido com sua cidade. As mídias sociais
hoje estão aí para você consultar se seu
candidato a prefeito e seu candidato a
vereador são pessoas comprometidas
com o trabalhador. Comece avaliando
seu bairro, está tudo em ordem? As promessas de melhorias foram cumpridas?
Seu bairro tem escola, creche para seus
filhos? Como está a segurança pública, a
saúde onde você mora? Eleição é como
uma prova na escola, ela serve para ava-

Os pisos ficam assim:

liar se o candidato que você votou nas
últimas eleições foi bem e se trabalhou
para o desenvolvimento da sua cidade.
Um abraço a todos, estamos aqui no Sindicato sempre à disposição para ajudar
os companheiros. José Carlos da Silva –
Presidente.

Quem tem direito
ao Abono Salarial 2016
Para ter direito a receber o Abono no
final do ano, o trabalhador pre 2016,
o trabalhador precisa ter trabalhado
com carteira assinada no ano ante-

rior por mais de 30 dias. Esses dias
podem ser consecutivos (no mesmo
emprego) ou não (em empregos diferentes, desde que se totalizem 3 dias);

• A remuneração do funcionário não pode exceder a faixa dos 2 salários mínimos por mês para se ter direito ao abono salarial;
• O trabalho tem que ter sido feito em uma empresa que esteja em dia com a entrega da
RAIS para o Ministério do Trabalho. Isso significa que empregadas domésticas, que trabalham com carteira assinada para pessoas físicas, não tem o amparo doAbono Salarial.
• O Trabalhador precisa ter inscrição no PIS há mais de 5 anos. Para quem
não sabe, a inscrição é feita no momento em que se faz a carteira de trabalho.

O piso salarial dos não qualificados será de R$1.362,55 ou R$6,19 a hora trabalhada.
Já os salários dos qualificados, vai para R$1.657,53 ou R$7,53 a hora trabalhada.
Para os trabalhadores qualificados de montagem e instalação industrial o salário passa para R$1.986,23 ou R$9,02 a hora trabalhada.

Trabalhadores o reajuste é 1º de maio. Quem não pagou tem que pagar
retroativo, inclusive o vale alimentação.

Cartão Alimentação tem reajuste maior 14,5%

Atendendo uma reivindicação dos trabalhadores de aumentar o cartão alimentação,
esse ano conseguimos um reajuste melhor. O valor do benefício será dividido em
duas vezes. A partir de 1º de maio passa para R$ 265,00 e em 1º de setembro passa
para R$ 275,00. O ticket refeição será de R$ 20,00.

Para quem ganha acima do piso salarial

Quem ganha acima dos pisos estabelecidos também vai receber o INPC em duas
parcelas. Primeira de 6,38% em 1º de maio e a segunda de 3,24% em 1º de setembro, garantindo os 9,83%. Já quem ganha acima de R$ 7.000,01 vai ter um reajuste
fixo de R$688,10 em duas vezes. A primeira de R$ 447,26 retroativa a 1º de maio
e a segunda de R$ 240,84 em 1º de setembro.

Reajuste salarial para os trabalhadores
da Conforto/Copel foi de 10%

A data-base dos companheiros é 1º de maio, mas em virtude das difíceis negociações o acordo só foi assinado agora, sendo assim, os funcionários vão receber
retroativo a 1° de maio.
O piso salarial a partir de agora é de R$ 1.400,00

Leia com atenção:

O reajuste salarial é de 10% e
será aplicado no pagamento de
julho.
A diferença salarial de maio
e junho será repassada nos
salários em (4) quatro parcelas: Junto com os pagamentos de julho, de agosto, de
setembro e de outubro.
PLR – R$ 385,00 – dividida
em duas parcelas, outubro de
2016 e abril de 2017
Cartão alimentação – R$
242,00

Reajuste salarial para o setor de
móveis é de 10%
Piso Salarial: R$ 1.295,00 por mês

Setores de mármores e granitos e
cerâmica estão em negociação

Já enviamos a pauta de reivindicações aos patrões visando a data-base dos companheiros que é 1º de outubro. No decorrer das negociações os companheiros serão
informados.

Fechamos o acordo coletivo
dos setores de serraria e carpintaria

Concluímos mais uma negociação salarial, desta vez foram os setores de serraria e
carpintaria. A data base é 1º de junho e o acordo foi fechado em 9,82% para o piso
salarial. Já para quem tem salário acima do piso, o reajuste foi dividido em duas
vezes.
Piso salarial: R$ 1.248,15 por mês ou R$ 5,673 por hora
Para os salários acima do piso salarial, o reajuste será dividido.
6% em 1º de junho de 2016
E mais 3,6038% em 1º de novembro de 2016
Cesta básica ou tíquete alimentação no valor de R$ 179,00 por mês.
PLR (multa PLR) R$ 513,59 para cada trabalhador, com pagamento junto com o
salário de abril de 2017.

Os companheiros da
Theoto tem reajuste de 9,5%

O acordo coletivo dos trabalhadores da Theoto foi fechado em 9,5%. As cláusulas
sociais não tiveram mudanças.
Confira seu salário:
O piso salarial ficou em R$ 5,57 por hora trabalhado e o salário mensal R$ 1.255,40.
Após os 90 dias de experiência o funcionário passa receber R$ 5,74 por hora ou R$
1.262,80 por mês.

Reajuste dos trabalhadores
da HMY ficou em 6%

Os companheiros da HMY neste ano tiveram reajuste salarial de 6%, divididos em
duas parcelas.
No mês de maio reajuste de 4% nos salários e 2% em outubro, para quem recebe
até R$ 2.780,00 por mês.
Quem ganha acima desse valor teve o reajuste congelado.
Cartão alimentação passou para R$ 240,00
Cesta higiene passou para R$ 120,00
PLR não houve alteração

estamos investindo em tecnologia
para ficar mais próximo do trabalhador
O Sindicato está investindo em tecnologia para ficar mais próximo
do trabalhador e facilitar a comunicação. Para isso, estamos realizando um recadastramento de todos os associados da entidade. É muito
importante que os companheiros preencham a ficha com todos os
dados solicitados. Com essa ferramenta, podemos fazer contato com
nossos associados instantaneamente e podendo avisá-los dos nossos
convênios com empresas parceiras, realização dos nossos torneios,
entrega do vale material escolar, quando vamos distribuir a cesta de

natal, datas de assembleias, informar o companheiro sobre negociações, convidar as trabalhadoras e trabalhadores para eventos. Após
o preenchimento da ficha de cadastro com nome completo, endereço,
número do CPF e telefone o companheiro deve entregar para um diretor do Sindicato se na empresa dele tiver, comunicar no Sindicato
que vamos buscar, entregar na sede do Sindicato em Jundiaí ou na
sub-sede em Vinhedo. Nossa ideia é estar cada vez mais próximo dos
trabalhadores. Vamos colaborar.

Sindicato garante volta da cesta
básica aos trabalhadores da Jatobá
Sindicato esteve reunido em mesa redonda
no Ministério do Trabalho e Emprego com
a empresa Jatobá para tratar de dois assuntos importantes para os trabalhadores.
O primeiro: a multa dos 40% FGTS dos
companheiros demitidos que estão arrolados no plano de recuperação judicial. O
segundo: a suspensão de benefícios garantidos em acordo e convenção coletiva.
Após longa discussão com intermediação do auditor fiscal do trabalho referente ao FGTS, a Juíza do processo aprovou
o acordo de parcelamento de parte das
verbas rescisórias. A empresa não estava
conseguindo arcar como seu compromisso por negativa da Caixa Econômica
em receber. Pois, ficou acertado que o

advogado responsável pela da recuperação judicial iria protocolar pedido para
a juíza decretar multas contra a Caixa
Econômica por não estar aceitando o pagamento parcelado, pedido esse já protocolado e aguardando a decisão.
Com relação ao segundo item, os repre-

sentantes da empresa colocaram que a
situação econômica está ruim e que não
conseguem cumprir com os benefícios
acordados na convenção coletiva de trabalho. Os diretores do Sindicato juntamente com o corpo jurídico da entidade
se manifestaram com relação à situação
difícil dos trabalhadores atravessam,
principalmente com relação a cesta básica onde se refere-se a verba alimentar.
Após muita negociação, o Sindicato conseguiu a volta da cesta básica a partir de
outubro sendo que a mesma será fornecida mês sim, mês não, lembrando que
os benefícios são garantidos a todos os
companheiros podendo os mesmos requere-los mediante processo na justiça.

fiscalização de obras públicas em Louveira
O Sindicato recebeu uma denúncia anônima com fotos e vídeos referente algumas obras em andamento em Louveira, o
mesmo material foi encaminhado ao Ministério Público do
Trabalho em Campinas. O MPT enviou documento para Sindicato pedindo que essas obras fossem vistoriadas. As obras
que foram denunciadas já vinham sendo visitadas pela entidade sindical e o trabalho foi concluído em três semanas. As
referidas obras são públicas e boa parte delas estão fora dos
padrões estabelecidos na NR18, principalmente nas áreas de
vivência. Como o Ministério Público do Trabalho orientou
para fosse enviado relatório e as medidas cabíveis fossem
tomadas, o Sindicato enviou relatório também ao Ministério
do Trabalho e Emprego, ao Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador e a Vigilância de Saúde de Louveira para que
tomem providências e façam com que os responsáveis adequem essas obras conforme rege a NR18.

Sindicato fecha
parceria com
faculdades
Pensando nos nossos associados, fechamos parcerias com várias faculdades e com descontos significativos.

Faculdade Cruzeiro do Sul: oferece
cursos presenciais, semi presenciais e
a distância, cursos de graduação, pós
graduação, extensão e técnicos.
Acesse: www.cruzeirodosulvirtual.
com.br ou www.cruzeirodosul.edu.br
Temos vários campus em São Paulo (capital) e os polos (consultar os
cursos e os seus respectivos locais).
Polo Jundiaí: Centro Educacional
Educar - Av. Vigário J. J. Rodrigues, 634 – Centro – Jundiaí Tel.:
(11) 2709-2444

CEUNSP com campus nas cidades
vizinhas ITU e SALTO
ITU - Campus 1: Rua Madre Maria Basília, 965 – Centro – Itu
ITU - Campus 2: Rua do Patrocínio, 716 – Centro - Itu
SALTO: Largo da Matriz, 73 –
Centro - Salto www.ceunsp.edu.br

