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Dezembro de 2016

Horário de Funcionamento da Sede e 
Subsedes do Sindicato no Final de Ano

A Sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, bem como as Subsedes de: 
Boituva, Porto Feliz, Cabreúva e Cidade Nova (Itu); CRM (Centro Recreativo dos Me-
talúrgicos),  encerrarão suas atividades no dia, 21 de Dezembro às 12h. O retorno das 
atividades acontecerá no dia, 09 de Janeiro de 2017 às 08h. 

O atendimento odontológico de emergência,  será através dos celulares: Semana do 
Natal: (11) 9 9421- 7733; (11) 9 9597-2027; (11) 9 9553-0502; (11) 9 5077-0568. Semana 
do Ano Novo: (11) 9 9421- 7733. Para Itu e as demais cidades. No dia 02 de Janeiro a 
Clínica em Itu retoma o atendimento normal. Mais informações, Clínica JTC (11) 4023-
1361.

Já o departamento Jurídico  funcionará da seguinte forma:
1. Sede:
a) Atendimento em plantão das 17h00min às 19h00min até o dia 12/12/16 – retorno 

no dia 23/01/17;
b)  Atendimento diário das 08h00min até às 12h00min até o dia 16/12/16 – retorno 

no dia 23/01/17.
2. Os plantões jurídicos semanais nas Subsedes de Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, 

deverão ser retomados em datas a serem divulgadas no ano de 2017.
Homologações de Contrato de Trabalho
a) Na Sede Social (Itu) e nas Subsedes de Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, serão efe-

tuadas homologações (mediante pré-agendamento) até às 11h00min do dia 21/12/16, 
com retorno a partir das 08h00min do dia 09/01/17. 

Informações trabalhistas
a) Na Sede Social (Itu) e nas Subsedes de Porto Feliz, Boituva, Cabreúva e Cidade 

Nova (Itu), serão prestadas informações trabalhistas até às 11h00min do dia 21/12/16, 
com retorno a partir das 08h00min do dia 09/01/17.

Na manhã da terça-feira, 29 de novembro, 
aconteceu na sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Itu e Região, reunião entre os re-
presentantes da empresa Toyota e dirigentes 
sindicais.

Durante a reunião, os representantes da 
Toyota anunciaram a expansão da Planta de 
Motores de Porto Feliz. Um investimento na 
ordem de R$ 600.000.00 (Seiscentos Milhões 
de Reais) e gerando 200 novos postos de tra-
balho.

Esse ato reafirma a importância das medi-
das do Inovar Auto, que estabeleceu índice de 
produtos nacionais para os carros.

A planta de Porto Feliz, produz  para o carro  
Etios e a partir de 2019, o motor do Corola.

Toyota de Porto Feliz 
anuncia ampliação da 
planta e a geração de 
200 novos postos de 

trabalho

SAPA é Bi-Campeã do 

Campeonato de Futebol Society
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Palavra da Diretoria 
Companheiros (as).
Estamos chegando ao término de mais um ano. O ano de 2016 

foi um período em que classe trabalhadora não terá boas recorda-
ções para contar no futuro. Sofremos um duro golpe. 

A elite brasileira, liderada por políticos que defendem apenas 
interesses próprios e do capital internacional e nacional, tomaram 
o poder através do golpe e destituíram uma presidente, eleita de-
mocraticamente através do voto. Ignoraram a vontade das urnas e 
fizeram valer a vontade da minoria. 

Desde que este governo golpista assumiu, nós da classe trabalha-
dora estamos sofrendo a cada dia, com as ameaças de retrocessos 
nos direitos trabalhistas. São medidas, manobras e ações que le-
vam os trabalhadores ao retrocesso e anulam tudo o que conquis-
tamos nos últimos anos.

A exemplo disso, temos a nossa Campanha Salarial, que alguns 
grupos do setor metalúrgico não concordaram e nem discutiram 
a reposição da inflação. Já por outro lado, alguns grupos negocia-
ram a reposição, porém de forma parcelada. Vale ressaltar que, o 
Sindicato negociou e está negociando com várias empresas. Se a 
sua empresa ainda não repassou o reajuste da Campanha Salarial, 
ligue no Sindicato e procure pela Secretaria de Geral. 

O ano de 2017, desponta com vários desafios. Já de início temos 

esse maléfico projeto da reforma da Previdência Social, que altera 
para 65 anos o limite da aposentadoria. Não nos restam dúvidas, 
que é um projeto para precarizar a mão de obra trabalhadora. Fora 
isso, tem-se uma série de medidas planejadas, que ameaçam di-
retamente a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e o Salário 
Mínimo. 

Mais do que nunca, em 2017, será preciso lutar como sempre 
fizemos. Talvez nesse momento com maior intensidade e de forma 
mais aguerrida, pois temos grandes batalhas pela frente. 

Esse governo que ai está quer retroceder com os direitos traba-
lhistas, retirar o poder de compra da classe trabalhadora e relegar 
ao trabalhador apenas o direito de produzir. Querem tirar a dig-
nidade do homem, do pai de família, da pessoa humana que é a 
força motriz da economia e da sociedade. Nós não podemos deixar 
que nos tirem a dignidade, a honra e principalmente os direitos já 
conquistados. 

Se preciso for, pararemos as máquinas e sairemos às ruas para 
que nossa voz seja ouvida.

Portanto, metalúrgicos (as), não podemos nos deixar levar pelo 
discurso dessa mídia golpista, que apoia um governo ilegítimo. Va-
mos nos fortalecer e fazer de 2017 o ano da luta. A luta por nossos 
direitos e por nossa dignidade. 

A luta continua. Bom Natal a todos.

Campanha Salarial: Siescomet e Sicetel 
discutem reposição da infl ação

Após um período intenso de negociação, 
mais dois sindicatos patronais do Grupo 
8 discutem a reposição da inflação para 
os metalúrgicos (as) da CUT. Siescomet e 
Sicetel reajustarão os salários em 9,62%, 
aplicado em duas vezes, sendo: 6% em se-
tembro 2016 e o restante aplicado sobre 
salários de janeiro 2017 a ser pago em fe-
vereiro de 2017.

“A proposta dos sindicatos patronais evi-
dencia que a unidade na luta dos trabalha-
dores e trabalhadoras garante avanços”, 
avalia Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão, 
presidente da FEM-CUT/SP, “Ainda temos 
grupos sem convenção coletiva, a FEM-
-CUT/SP vai continuar trabalhando para 
que os acordos sejam realizados”, finaliza 
Luizão.

A assinatura da convenção com Siesco-
met e Sicetel acontecerá na próxima sema-
na.

Grupo 3
Ainda sem proposta que contemple os 

anseios dos trabalhadores, o Grupo 3 se 
comprometeu a propor um reajuste que 
contemple os metalúrgicos e metalúrgicas 
na base da FEM-CUT/SP.

Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Sempre haverá chances de você reco-
meçar algo que deixou incompleto ou restaurar aquilo que precisa de um pouco mais de 
sua atenção. Não repetir os erros do ano velho é a melhor forma de começar o ano novo. 

Um Feliz Natal e ótimo 2017!
São os votos da Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região
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Contra agenda ‘reducionista’, metalúrgicos 
apresentam propostas para reaquecer economia

A Confederação Nacional dos Metalúrgicos 
da CUT (CNM-CUT) apresentou na quarta-fei-
ra, 30 de novembro, propostas para retomada 
da economia e fortalecimento da indústria, em 
contraponto ao que considera políticas de re-
trocesso do atual governo. “É preciso explicar 
à sociedade que não é verdade que as únicas 
propostas para a saída da crise são essas medi-
das reducionistas que o governo golpista apre-
senta. Queremos disputar essa agenda e expli-
car ao povo brasileiro que o problema não é o 
custo do trabalho e sim o custo do dinheiro, do 
rentismo”, afirmou o presidente da CUT, Vag-
ner Freitas – a central também apresentará um 
programa para a economia.

Durante encontro na capital federal, a con-
federação apresentou a deputados e senadores 
um documento com 35 sugestões de incremen-
to à atividade industrial, para encaminhamen-
to no Congresso. Um dos itens propostos é o 
aumento de 60% para 80% no conteúdo nacio-
nal na cadeia de produção do setor de bens de 
capital – com participação dos trabalhadores 
na elaboração de um novo método de medição.

“O que ocorre no nosso país é a perda da 
soberania, como a construção de plataformas 
de petróleo no exterior, que gera desemprego 
no Brasil , com prejuízos para o setor naval , 

por exemplo”, afirmou o presidente da CNM-
-CUT, Paulo Cayres. Ele também destacou a 
importância de estímulo à construção civil. 
“Se esse segmento vai bem, melhora também a 
siderurgia, um dos setores mais atingidos com 
o  desemprego, que poderá voltar a produzir e 
vender.”

Segundo o documento, o emprego formal na 
indústria metalúrgica cresceu 73% de 2003 a 
2014, com abertura de mais de 1 milhão de 
vagas com carteira assinada, ressurgimento de 
segmentos como o da construção naval e des-
concentração regional das fábricas. Parte desse 
crescimento se perdeu a partir da crise, com 
fechamento de 517 mil postos de trabalho.

“Um dos argumentos do golpe era que o Brasil 
estava em uma crise econômica, não resolvida 
pelo governo anterior. Hoje, o governo golpista 
não tem legitimidade nem competência para 
resolver os problemas”, afirmou Vagner Frei-
tas. “Só se fala em redução de custos e não em 
propostas para a retomada do crescimento in-
dustrial. A CNM-CUT está apresentando pro-
postas para a sociedade e não para o governo.”

Outra medida que os metalúrgicos conside-
ram fundamental é retomar o Regime Especial 
de Reintegração de Valores Tributários para as 
Empresas Exportadoras (Reintegra). Significa 

investimento para a empresa, para recupera-
ção de recursos”, observou Cayres.

Em carta distribuída nesta quarta-feira, a 
CNM-CUT afirma que “se soma às entidades 
dos movimentos sindicais e social para con-
denar e combater as medidas que estão sendo 
gestadas pelo governo golpista de Michel Te-
mer e seus aliados no Congresso Nacional e no 
Judiciário, que representam um retrocesso sem 
precedentes aos direitos trabalhistas e sociais”.

Participou deste ato, o Secretário Geral do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, 
Adão Pereira de Brito.

Quando anunciou que a expectativa de vida 
do brasileiro, em 2013, havia se elevado para o 
patamar de 74,9 anos, Fernando Albuquerque, 
gerente do Projeto Componentes da Dinâmica 
Demográfica do IBGE, comentou a respeito de 
alguns dos fatores que tinham diminuído a 
mortalidade entre a população idosa.

“Tem toda a parte dos avanços médicos, far-
macológicos, mas tem também os programas 
que vêm sendo implantados na atenção ao 
idoso. A aposentadoria rural é um fator impor-
tante, benefício de prestação continuada, que 
possibilita renda ao idoso para comprar seus 
medicamentos; o estatuto do idoso, que possi-
bilita série de avanços no tratamento ao idoso. 
Esses são fatores que têm feito com que a mor-
talidade da população de idosos tenha dimi-
nuído significativamente nos últimos anos”, 
afirmou à época.

Alguns desses avanços destacados por Al-
buquerque estão sob ataque com a PEC 287, o 
desmonte da Previdência Social proposto pelo 
governo Temer. Pelo projeto, por exemplo, o 
aposentado rural passa a ter regras semelhan-
tes ao do novo regime geral, com idade míni-
ma de 65 anos e tempo de contribuição de 25.

As regras para concessão de benefícios de 
prestação continuada – oferecidos aos idosos 
e pessoas com deficiência – também se tornam 
mais rígidas, com a idade mínima passando 
de 65 para 70 anos, com uma transição de dez 
anos. O valor será definido em lei posterior, 
tornando-se menor que um salário mínimo, 
piso atual. O total de pessoas que recebe o 
benefício chega hoje, segundo dados da Pre-
vidência Social de setembro de 2016, a 4,5 mi-
lhões de pessoas.

Confira abaixo estas e outras mudanças pre-
vistas na PEC 287:

Fim da aposentadoria por tempo 
de contribuição

A PEC 287 acaba com a aposentadoria por 
tempo de contribuição, que atualmente é de 35 

anos para homens e 30 para mulheres. Segun-
do a regra atual, um trabalhador que começou 
a contribuir com 20 anos, por exemplo, pode 
se aposentar aos 55 (aplicando-se, no caso, 
o fator previdenciário). Pela proposta do go-
verno, essa pessoa terá de trabalhar dez anos 
a mais – é preciso completar pelo menos 65 
anos, com tempo mínimo de contribuição de 
25 anos.

Todos os trabalhadores com até 50 anos e 
trabalhadoras com até 45 serão atingidos pela 
mudança, se a PEC 287 for aprovada. Os que 
ultrapassaram esta faixa serão submetidos a 
uma “regra de transição”, com um “pedágio” 
de 50%. Quem teria de contribuir mais dois 
anos pela regra atual, por exemplo, vai preci-
sar ficar na ativa por mais três.

Redução do valor das aposentadorias
A regra anterior é agravada por uma outra. 

Para obter os vencimentos integrais, o traba-
lhador terá que permanecer 49 anos na ativa. 
Em caso de aprovação da PEC 287, o benefí-
cio passa a ser calculado levando-se em conta 
a parcela de 51% das maiores contribuições 
com 1% adicionais a cada ano de contribui-
ção.

Portanto, para receber 100% do salário, o 
trabalhador terá que contar, após os 65 anos, 
com 49 anos de contribuição. Isso significa ter 
começado a contribuir com a Previdência aos 
16 anos.

Menos direitos para o trabalhador rural
Os trabalhadores rurais passarão a ter que 

trabalhar entre 5 anos (homens) e 10 anos a 
mais (mulheres) para terem direito à aposen-
tadoria. A idade mínima dos atuais 55 anos 
(mulheres) e 60 (homens) para 65 (para am-
bos), com tempo mínimo de contribuição de 
25 anos. Além disso, haverá necessidade de ter 
feito contribuições individuais ao INSS.

Hoje, aplica-se uma alíquota de 2,3% sobre o 
valor bruto da comercialização daquilo que o 
trabalhador rural produz. A nova alíquota ain-

da será definida.
Achatamento dos benefícios assistenciais
Os benefícios pagos a idosos e pessoas com 

deficiência de baixa renda serão desvincula-
dos do salário mínimo – ou seja, corroídos pela 
inflação. Além disso, a idade mínima para re-
cebê-los, que hoje é de 65 anos, subirá para 70.

Redução da pensão por morte
A pensão por morte não será mais integral, 

passando a valer a regra de 50% mais 10% por 
dependente, até o limite de 100%. Ou seja, 
uma viúva sem filhos receberá apenas 60% do 
que receberia pela regra atual. Além disso, a 
cota de 10% se extingue quando o filho com-
pletar 18 anos.

Os beneficiários que ganham hoje um salário 
mínimo também terão seus proventos desvin-
culados da atual política de reajustes, o que, ao 
longo do tempo, fará com que recebam menos 
que o piso nacional.

Aumento da idade mínima também para 
servidores públicos

Atualmente, os funcionários públicos têm 
idade mínima para aposentadoria estabelecida 
em 60 anos para homens e 55 para mulheres, 
precisando somar 35 e 30 anos de contribui-
ção, respectivamente. A PEC 287 propõe a 
substituição desse critério pela idade mínima 
de 65 anos para ambos os sexos. As mulhe-
res que atuam no setor público serão as mais 
prejudicadas: precisarão trabalhar dez anos a 
mais que nas regras atuais.

Ataque aos direitos de professores
A PEC 287 liquida o benefício concedido aos 

professores. Devido ao caráter penoso de sua 
profissão, eles hoje podem se aposentar após 
25 anos de contribuição (mulheres) ou 30 anos 
(homens). No entanto, não há alteração em be-
nefício semelhante concedido aos integrantes 
das Forças Armadas, assim como aos policiais 
militares e bombeiros, categorias sujeitas a 
possíveis alterações nas legislações estaduais. 
(Fonte: Outras Palavras)

O desmonte da Previdência, ponto por ponto
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Equipe SAPA é Bi – Campeã do 
Campeonato de Futebol Society 

Na manhã de 11 de Dezembro, aconteceu no campo de fu-
tebol society do CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos de 
Itu e Região),  a grande final do XV Campeonato de Futebol 
Society dos Metalúrgicos de Itu e Região. Ao todo foram dis-
putados 48 partidas que tiveram início no dia 11 de setembro. 

O jogo da final foi realizado entre as equipes SAPA X Vila 
Bandeirantes, sendo que a equipe SAPA terminou a partida 

com o placar de 5 a 3, sagrando-se  Bi-Campeã da competi-
ção. 

A equipe Vila Bandeirantes ficou com o Vice - Campeonato 
e o 3º lugar foi para equipe SME. O artilheiro da competição 
foi Fernando Rodrigo - Vila Bandeirantes, com 15 gols; A de-
fesa menos vazada foi a da SAPA, com o goleiro Fabiano Apa-
recido de Souza e a equipe mais disciplinada foi a Sumitomo. 

Equipe SAPA - Campeã Equipe Vila Bandeirante - Vice - Campeã

Equipe  SME - 3º Lugar Defesa menos vazada  - Goleiro Fabiano Aparecido de Souza - Equipe SAPA

Artilheiro da competição foi Fernando Rodrigo - Vila Bandeirantes, com 15 gols. Atletas, familiares, associados(as) e dependentes no final da premiação.


