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CONGRESSO NACIONAL ACABOU COM OS DIREITOS TRABALHISTAS
Com a tal “modernização” imposta por
Michel Temer, deputados e senadores, a
nossa CLT foi jogada na lata do lixo.

EDITORIAL

Torneio de Futebol
Nos dias 20 e 27 de agosto vamos realizar nosso Torneio de
Futebol Society na quadra da escolinha do Boca Júnior em
Vinhedo. Se você ainda não inscreveu seu time corra, pois as
inscrições vão até 10 de agosto. As inscrições são limitadas.
Valor da inscrição R$ 120,00 por equipe.

PRESIDENTE FALA DAS PERDAS QUE
O TRABALHADOR TERÁ A PARTIR DE AGORA
PÁGINA 2

CONFIRA O SEU SALÁRIO E SEUS BENEFÍCIOS
PÁGINA 3

COLÔNIA DE FÉRIAS PASSA POR REVITALIZAÇÃO
PÁGINA 2

REFORMAS OU DESTRUIÇÃO DOS DIREITOS?
Olá companheiros, vou contar pra
vocês o que vem acontecendo na política brasileira, para mim está uma
verdadeira bagunça. Como todos
sabem o governo tem uma rejeição
muito grande e só fala em reformas.
Na casa da gente quando vamos
fazer uma reforma é pra melhorar,
mas não é o caso do governo, essas
reformas que querem fazer é para
piorar a vida do trabalhador.
A tal “Reforma Trabalhista” (precarização) que foi aprovada e vai
prejudicar os companheiros, pois
a partir de agora as negociações
poderão feitas entre trabalhadores e patrões e se sobrepõem à legislação trabalhista, o chamado
“negociado sobre o legislado”.
Com a tal da reforma poderão ser
negociados com a nova lei o parcelamento de férias, a jornada de

trabalho, a redução de salário e o
banco de horas.
Para a jornada de trabalho, o texto prevê que empregador e trabalhador possam negociar a carga
horária num limite de até 12 horas
por dia e 48 horas por semana.
Já as férias poderão ser divididas
em até três períodos, mas nenhum
deles poderá ser menor que cinco dias corridos ou maior que 14
dias corridos.
Hoje, a CLT prevê jornada máxima de 44 horas semanais e as
férias podem ser divididas apenas
em dois períodos, nenhum deles
inferior a dez dias.
A outra modalidade de contratação criada, o trabalho intermitente, permite que o trabalhador
seja pago somente pelas horas de
serviço de fato prestadas. Neste

caso, segundo a versão final do
relatório, a empresa terá que avisar o trabalhador que precisará
dos seus serviços com cinco dias
de antecedência.
ESSAS SÃO ALGUMAS DAS
PRINCIPAIS MUDANÇAS
NAS LEIS TRABALHISTAS E
QUE VÃO PREJUDICAR OS
COMPANHEIROS.
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Com essa tal de reforma, nossos companheiros que tanto
trabalharam, correm o risco de
nunca se aposentarem.
Eles querem aprovar, a idade
mínima no caso das mulheres
para 62 anos e 65 anos para os
homens, assim como tempo de
contribuição, fica em 25 anos

para ambos os sexos, no caso
da aposentadoria por idade que
o aposentado recebe um salário
mínimo, ou seja, R$937,00. Espero que todos tenham entendido que o governo quer transformar o trabalhador em escravo.
Vamos lutar com todas nossas
forças pra que isso não aconteça. Um abraço a todos.
José Carlos da Silva
Presidente do Sindicato

ASSOCIADOS ELOGIAM REVITALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS
Os elogios são unanimes quando o assunto é Colônia de Férias. O estacionamento foi reformado e foram feitas
coberturas para os carros, garantindo
que os mesmos fiquem seguros e protegidos das intempéries. A área de lazer também passou por melhorias, aumentamos o espaço de lazer para que
os companheiros possam descansar
tranquilamente ou bater um bom papo
com amigos e ainda possa se distrair
no salão de jogos, temos mesa de bilhar, pebolim e espaço para carteado.

Modernizamos a sala de café da manhã e a sala de estar com aparelho de
televisão novo e de alta definição com
tv por assinatura. Os quartos também
passaram por reforma, os colchões foram encapados, os travesseiros são novos e as roupas de cama padronizadas.
A recepção passou por melhorias, pois
instalamos wi-fi e colocamos mais sofás. Agora é só os nossos associados
aproveitarem as férias, feriados prolongados e fins de semana para descansar com a família.

SINDICATO NEGOCIA REAJUSTE SALARIAL PARA OS TRABALHADORES
Estamos trabalhando e negociando os acordos coletivos de salários das categorias que pertencem ao
nosso Sindicato, estamos conseguindo pelo menos a
inflação para alguns casos e em outros até aumento real. Alguém sabe dizer qual a política salarial

do governo? Alguém sabe dizer quanto o governo
ofereceu de reajuste para os trabalhadores? O seu
patrão chamou você e te ofereceu aumento de salário? Ninguém sabe responder por que o governo e
seu patrão não ofereceram nada. Esse reajuste que

os companheiros receberam ou vão receber é luta do
Sindicato. Para que os trabalhadores não se sintam
oprimidos pelo patrão, é necessário a intermediação do Sindicato nas negociações salariais. O Sindicato fala por todos os trabalhadores da empresa.

CONFIRA SEU SALÁRIO
ACORDO COLETIVO DO SETOR DE MÓVEIS

ACORDO COLETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL

PARA JUNDIAÍ, VÁRZEA PAULISTA, CAMPO LIMPO PAULISTA, JARINU E

PARA JUNDIAÍ, VÁRZEA PAULISTA,
CAMPO LIMPO PAULISTA, JARINU
E ITUPEVA

PARA VINHEDO E LOUVEIRA

Reajuste salarial a partir de 1º de maio
de 2017 será de 4% para os salários até
R$6.000,00 (seis mil reais).
Os salários a partir de R$6.00,01 o reajuste será um valor ﬁxo de R$240,00.
Pisos Salariais:
Ajudantes: R$1.427,80 por mês ou
R$6,49 por hora
Qualiﬁcados: R$1.738,00 por mês ou
R$7,90 por hora
Montagem Industrial: R$2.081,20 por
mês e R$9,46 por hora
• Refeição no local de trabalho; ou cesta básica de 35 kg; ou tíquete refeição
no valor de R$ 21,00; ou cartão alimentação no valor de R$ 286,00 (a partir de
1º de Maio de 2017) e café da manhã.
• PLR de R$600,00 (em 2 vezes, Agos-

O reajuste dos trabalhadores da construção civil será de 5%
Sendo 4% a partir de 1º de maio, e mais
1% a partir de 1º de outubro de 2017.
PLR será de R$506,00 – dividida em duas parcelas. Em agosto de
2017 (R$253,00) e em março de 2018
(R$253,00).
Refeição no local de trabalho; ou tíquete
refeição no valor de R$25,00; ou cartão
alimentação no valor de R$278,00 (a
partir de 1º de Maio de 2017) e café da
manhã.
Piso salarial
Ajudante – R$1.467,00
Meio Oficial – R$1.612,00
Qualificados – R$1.758,00
Montagem industrial – R$2.138,00

ITUPEVA

O Acordo Coletivo de Trabalho 2017, foi fechado com 5% de reajuste a partir
de 1º de maio. Sendo 3,99% de inﬂação do período de um ano e 1,01% de
aumento real no bolso do trabalhador.
Já o piso salarial da categoria é de R$1.360,00
PLR – R$550,00 divididos em duas parcelas: Outubro de 2017 recebe
(R$275,00) e abril de 2018 recebe (R$275,00).
Refeição no local de trabalho, ou Tíquete refeição no valor de R$23,00, ou
Cartão Alimentação – R$215,00 ou cesta básica e café da manhã.
PARA VINHEDO E LOUVEIRA

O Acordo Coletivo de Trabalho 2017, foi fechado com 6% de reajuste a partir
de 1º de maio. Sendo 3,99% de inflação do período de um ano e 2,01% de
aumento real no bolso do trabalhador.
Já o piso salarial da categoria é de R$1.373,00
PLR – R$583,00 divididos em duas parcelas: Outubro de 2017 recebe
(R$291,50) e abril de 2018 recebe (R$291,50)
Refeição no local de trabalho, ou Tíquete valor de R$23,00, ou Cartão Alimentação – R$215,00 ou cesta básica e café da manhã.

ACORDO COLETIVO COM A EMPRESA HMY
O reajuste salarial deste ano ficou 6,25% em 1º de maio, mais 0,50% em 1º de
outubro.
PLR – R$625,00 dividida em duas parcelas – Em outubro o trabalhador recebe
(R$312,50) e em abril de 2018 recebe mais (R$312,50).
Cesta Higiene – R$160,00
Cartão alimentação – R$260,00

ACORDO COLETIVO COM A EMPRESA PAREX

to 2017 e Março 2018)

CONVENÇÃO COLETIVA ESTADUAL
DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Reajuste salarial a partir de 1º de maio
de 2017 será de 3,99% para os salários
até R$6.000,00 (seis mil reais).
Os salários a partir de R$6.000,01 o reajuste será um valor fixo de R$239,40.
Pisos Salariais:
Ajudantes: R$1.416,92 por mês ou
R$6,44 por hora
Qualificados: R$1.723,67 por mês ou

R$7,83 por hora
Montagem Industrial: R$2.065,48 por
mês e R$9,39 por hora
• Refeição no local de trabalho; ou tíquete refeição no valor de R$20,80;
ou cartão alimentação no valor de
R$286,00 (a partir de 1º de Maio de
2017).
• Café da manhã e lanche da tarde.

Acordo fechado em 5% a partir de 1º de março de 2017.

ACORDO COLETIVO PARA O SETOR DE
PRODUTOS DE CIMENTO

Pisos salariais:
Não Qualificados – R$1.400,00
Qualificados: R$1.681,26
Refeição – R$714,00
Convênio médico
Auxílio medicamento – R$52,38 por mês

Reajuste salarial ficou na casa dos
4,7%, para todos os salários a partir de
1º de março de 2017.
Os pisos salariais ficaram assim:
Não qualificados: R$1.321,32 por mês
Qualificados: R$1.585,58 por mês
Refeição no local de trabalho, ou tí-

quete refeição no valor de R$15,53, ou
cesta básica.
PLR de R$510,00 divididos em 02 parcelas (folha de pagamento de maio de
2017 e outubro de 2017).
Café da manhã.

ESTAMOS NA LUTA PARA GARANTIR DIREITOS DOS TRABALHADORES
Esse governo ilegítimo de Michel Temer quer acabar com todas nossas conquistas que levamos anos para conseguir.

O Movimento Sindical Unificado de Jundiaí tem se reunido periodicamente para discutir ações e esclarecer o trabalhador e a sociedade
sobre as questões trabalhistas e previdenciárias.

No mês de maio fomos a Brasília representar todos os trabalhadores da nossa categoria.

CONGRESSO NACIONAL ACABOU COM OS DIREITOS TRABALHISTAS
Infelizmente o presidente Michel Temer, os deputados e senadores eleitos
pelo trabalhador acabaram com os direitos trabalhistas. A partir de agora, precisamos reiniciar a luta pelos direitos que

levamos décadas para conquistar. Com
a tal “modernização” imposta por eles,
a nossa CLT foi jogada na lata do lixo.
Muitos companheiros serão obrigados
a receber salários miseráveis para não

deixar faltar o pão na sua mesa. Mas
pode ter certeza que o Sindicato vai
continuar lutando pelos direitos de todos os trabalhadores da nossa categoria.
2018 teremos eleições e precisamos ﬁ-

car atentos em quem vamos votar, pois a
maioria dos deputados e senadores não
nos representam e prejudicaram todos
os trabalhadores que acordam cedo para
garantir o sustento de sua família.

VERGONHA NACIONAL

