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Companheiro (as)
Estamos passando por uma grande tur-

bulência política. A famosa crise política, 
iniciada e fomentada por um perdedor, 
que não se conformou com os resultados 
das urnas, atingiu também o setor econô-
mico e financeiro do Brasil. O patronal 
vem sangrando na pele, para defender os 
interesses contra a classe trabalhadora. 

Se não bastasse isso, com a ascensão do 
governo golpista, umas séries de medidas 
estão sendo tomadas, para acabar com 
todos os direitos adquiridos ao longo dos 
anos. Dentre elas pode-se citar a Reforma 
da Previdência e a Reforma Trabalhista.  
Quando reformamos algo, reformamos 
para melhorar, para deixar mais aprovei-
tável. Com a Previdência e as questões 
Trabalhistas está acontecendo o contrá-
rio: as reformas servem apenas para tirar 
direitos de todos o trabalhadores(as). 

Quando ocorreu o golpe parlamentar, 
que retirou a presidenta Dilma, eleita de-
mocraticamente, os empresários através 
da FIESP, transformaram seus interesses 
em um imenso “pato amarelo”, o qual ti-
nha como slogan que: “Nós não vamos 
pagar essa conta.” E assim aconteceu! 
Liderados pela FIESP, os patrões chegam 
agora no governo e, cobram a sua parte 
no apoio ao golpe. Realmente eles não 
vão pagar a conta dessa baderna que ali-

mentaram. Mas, passaram à classe trabalha-
dora o custo de conta injusta. Querem que 
nós, trabalhadores(as) fiquemos com o car-
ga negativa, de uma crise criada para aten-
der interesses pessoais. 

Com a Reforma Trabalhista, o patrão vai 
poder contratar outro trabalhador, através 
de um CNPJ. No final do mês, ao invés de 
emitir um holerite e arrecadar os impos-
tos trabalhistas, pagar o INSS e recolher o 
FGTS, ele apenas pagará o valor descrimi-
nado na nota fiscal, emitida pelo prestador 
de serviço. Não haverá mais vínculo empre-
gatício, apenas um contrato de trabalho. O 
trabalhador sairá penalizado não só por não 
ter os direitos trabalhistas recolhidos, mas 
também, por não ter férias e tão pouco o 13º 
salário. Sem contar os acordos que pode-
rão ser feitos entre patrões e funcionários, 
passando por cima da CLT. Será um acordo, 
sobre o legislado.  Não tendo, por exemplo, 
um sindicato, que o defenda e garanta seus 
direitos, contra os ataques do capital. 

Na Reforma da Previdência, nós vamos 
pagar e não vamos desfrutar da aposentado-
ria. Aos 70 anos, quando conseguirmos nos 
aposentar, estaremos enfrentando a dura re-
alidade da idade. Imagine uma pessoa, que 
trabalhou por mais de 40 anos, nos pés de 
uma máquina. Será que teremos condições 
para gozar com saúde o benefício da apo-
sentadoria? Vamos pagar, e quem vai uti-

lizar esse dinheiro será o governo, para 
cobrir o rombo que ele mesmo criou. 
Essa reforma é a mais cruel e maldosa já 
proposta. Esgota todas a possibilidades 
dos trabalhadores(as) terem qualidade 
de vida após anos de trabalho. 

Cabe ainda destacar, que o governo 
está perdoando a dívida da previdên-
cia, de várias empresas de grande porte. 
Ao mesmo tempo, transfere essa divida 
aos trabalhadores(as). É justo isso? Nós 
vamos pagar pela dívida e sonegação de 
multinacionais e grandes grupos empre-
sariais? 

É preciso ficar atento e lutar contra es-
sas “reformas”. Ambas só tiram direitos 
da classe trabalhadora. O governo e os 
parlamentares financiados pelos empre-
sários desse país andam a passos largos, 
quando o assunto é de interesse deles. A 
Reforma Trabalhista já passou na Câma-
ra Federal e agora tramita nas comissões 
do Senado, podendo ir à votação em ple-
nário em breve. 

E você trabalhadores(as), o que vai fa-
zer? Assistir tudo passivamente? Vendo 
seus direitos irem embora?

É hora de mobilizarmos e irmos à luta! 
Não podemos ser meros expectadores. 
Somos o personagens principais dessas 
reformas. 

Metalúrgicos uni-vos! 

Palavra da Diretoria

Atenção Metalúrgicos (as): Assembleia da
 Campanha Salarial dia 24 de junho

Metalúrgicos iniciam Campanha Salarial

Os metalúrgicos(as) do Estado de São Paulo, aprovaram na manhã do sábado, 3 de 
junho, os eixos que nortearão a Campanha Salarial 2017, com o slogan: “Resistência, 
Unidade e Luta”. Página 4. Edital de convocação, página 3.

Aberta as inscrições  para o 
 XVI Campeonato de Futebol 
Society dos Metalúrgicos de 

Itu e RegiãoA
d

on
is G

u
erra

Estão abertas as inscrições para o cam-
peonato de futebol society dos Metalúr-
gicos de Itu e Região. O período de ins-
crição terá início no dia 12 de junho e 
irá até o dia 05 de julho. 

O Congresso Técnico acontecerá nod 
ia 09 de julho, às 9h, na sede do Sindi-
cato dos Metalurgicos de Itu e Região, 
localizado na rua Euclides da Cunha nº 
127, Centro Itu SP.

Os interessados podem solicitar a ficha 
de Inscrição no e-mail: organizacao@
metalurgicosdeitu.com.br, ou retirar no 
Sindicato .
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A Reforma Trabalhista em miúdos: seus direitos indo embora
Principais tópicos 

Institui o contrato de trabalho
 intermitente. 

Essa modalidade de contrato – também conhecida como “jornada 
zero hora” - é uma forma de legitimar o “bico” como uma das opções de 
trabalho formal, porém, com menores custos para o empregador. Esta-
belece um vínculo de trabalho que permite à empresa pagar somente as 
horas de efetivo serviço, deixando o trabalhador sempre à disposição, 
“resolvendo” um problema de fluxo de trabalho dos empregadores e 
impondo aos trabalhadores condições precarizadas de trabalho e vida.

 Amplia o contrato de 
trabalho em tempo parcial.

A ampliação dessa modalidade de contratação impõe aos trabalhado-
res uma “subutilização da força de trabalho”, muitas vezes determina-
da pelas condições sociais e culturais, e atinge, principalmente, jovens 
e mulheres e resulta em rendimentos inferiores. 

A elevação do limite da jornada em tempo parcial para 30 horas tor-
na mais atrativa para as empresas a substituição de trabalhadores em 
tempo integral por tempo parcial. 

Há ainda o risco de que a fixação do limite do contrato em tempo 
parcial em 30 horas semanais possa precarizar os contratos de trabalho 
de categorias que têm jornadas inferiores a 40 horas semanais.

Estabelece o contrato de prestação de 
serviços nas atividades-fim (terceirização) e 

restringe a igualdade de direitos a poucos itens.
Havia uma dúvida se a Lei 13.429/2017 sobre Contrato Temporário 

e Terceirização garantiria “segurança jurídica para as empresas” que 
terceirizam a atividade-fim. No PLC 38/2017, são inseridos, em dois ar-
tigos, termos que tornam expressamente legal a terceirização em todas 
as atividades, inclusive na atividade principal. 

Outro ponto desse tema é que foram incluídas algumas garantias de 
isonomia de direitos para os trabalhadores terceirizados em relação 
aos diretamente contratados. No entanto, esses direitos se resumem a 
alimentação e transporte interno à empresa (o que, inclusive, facilita 

de de acordos individuais para estabelecer o regime de 
compensação de horas, desde que não houvesse nenhu-
ma cláusula em acordo ou convenção coletiva em sentido 
contrário. No entanto, em 2016, a Súmula 85 do TST ex-
cluiu dessa regra a modalidade de banco de horas. Como 
a Constituição Federal prevê a necessidade de Acordos ou 
Convenções Coletivas para compensação de jornada, essa 
regra seria inconstitucional.

Negociação individual para 
trabalhadores com ensino 

superior ou maiores salários.
A permissão de negociação individual para trabalhado-

res com ensino superior ou com salários cujo valor exceda 
em duas vezes o teto do RGPS parte do pressuposto de 
que esses trabalhadores têm mais condições para nego-
ciar devido à posição que ocupam na empresa ou à quali-
ficação profissional que possuem. 

A cláusula compromissória de arbitragem se refere ao 
caso de conflitos entre o trabalhador e a empresa na qual 
a solução será buscada por meio da arbitragem ou media-
ção e não da Justiça do Trabalho. Esse dispositivo reforça 
a valorização da negociação individual, afasta o sindicato 
e a Justiça do Trabalho da solução dos conflitos trabalhis-
tas e deixa os trabalhadores mais vulneráveis diante das 
empresas

 Alteração da remuneração de intervalos in-
trajornada total ou parcialmente  suprimidos.
Atualmente, para evitar o descumprimento dos intervalos intrajor-

nada, por se tratar de dispositivo importante para saúde e segurança 
do trabalhador, quando o intervalo é reduzido ou suprimido, o em-
pregador deve remunerar o trabalhador pelo tempo total do intervalo. 
Também incidem sobre esse período os demais encargos trabalhistas. 

Com a alteração proposta, os intervalos poderão ser suprimidos ou 
reduzidos, a remuneração será relativa apenas ao tempo efetivamente 
reduzido, sem incidência dos demais encargos trabalhistas e previden-
ciários.

Reduz o alcance do dispositivo segundo o qual 
“para trabalho igual, salário igual”

Atualmente, a CLT define que esse dispositivo deve ser considera-
do quando a comparação for baseada em “igual produtividade e com 
a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de 
serviço não for superior a 2 (dois) anos”. O PLC 38/2017 amplia a di-
ferença máxima de tempo de serviço de dois para quatro anos e inclui 
o tempo de função de dois anos para a equiparação. Inclui ainda item 
que libera a empresa de seguir essa orientação, caso estabeleça, ainda 
que unilateralmente ou por negociação coletiva, um plano de cargos 
e salários, que pode ou não ser homologado ou registrado em órgão 
público.

Prevê a possibilidade de dois períodos de férias de apenas cinco dias 
corridos.

Direito a pausas para amamentação.
A forma como as pausas são distribuídas é frequentemente objeto de 

negociação nos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho. Muitos 
sindicatos têm conseguido avançar sobre esse tema, ampliando o perí-
odo de licença maternidade para 180 dias, garantindo a amamentação 
do filho até esta idade ou ainda reduzindo a jornada de trabalho para 
que a mãe chegue mais cedo em casa por um período estipulado no 
acordo. Isso porque é difícil concretizar as pausas, já que a maior parte 
das empresas não possui creches e as trabalhadoras não estão próxi-
mas aos filhos para amamentá-los. 

O PLC-38/2017 também inclui medidas que facilitam a demissão e reduzem a possibilidade do trabalhador reclamar direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho; altera a extensão da jornada de trabalho, disseminando, de forma indiscriminada e mediante acordo individual, a jor-
nada de 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso (jornada 12 x 36h), hoje restrita a situações excepcionais e condicionada à celebração de acordo coletivo com o sindicato; facilita também a habitualidade da jornada de 10 horas diárias (8 horas de trabalho + 2 horas 
extras); promove os acordos individuais para estabelecimento de compensação das horas trabalhadas (banco de horas), hoje dependente de acordo coletivo com o sindicato; cria o contrato de trabalho intermitente e:, por fim, desregulamenta, reduz ou “flexibiliza” uma série de direitos 
relativos às condições de trabalho, como salário, férias, isonomia salarial e proteção às mulheres gestantes.
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A Reforma Trabalhista em miúdos: seus direitos indo embora
Principais tópicos 

a logística interna do 
empregador), trei-
namento (o que de-
monstra que a exper-
tise é da contratante 
e não da contratada 
terceirizada, desmis-
tificando outra justi-
ficativa dos defenso-
res da terceirização) 
e medidas sanitárias 
e de saúde e segu-
rança.

 Estabelece 
a rescisão do 
contrato de 
trabalho de 

“comum acor-
do” entre 

empregado e 
empregador.
Em cenário de am-

pliação das nego-
ciações individuais, 
sem considerar que 

as relações de poder entre patrão e empregado são assimétricas, o esta-
belecimento de “comum acordo” é uma opção que pode significar per-
das para o trabalhador, que será levado, em muitos casos, a aceitar essa 
modalidade de rescisão contratual. Haverá perda de 50% em algumas 
verbas indenizatórias, redução do valor que poderá ser sacado na conta 
vinculada no FGTS e não existirá pagamento do seguro-desemprego. 

 Facilita a dispensa imotivada.
Facilita a demissão individual, mas, principalmente, as coletivas, de-

finindo que não há necessidade de negociação com as entidades sin-
dicais. Em um projeto de lei que visa, supostamente, à promoção da 
negociação entre as partes, esse dispositivo, na realidade, enfraquece 
essa negociação em um dos momentos mais conflituosos da relação de 
trabalho. 

Essa medida significa, além da facilidade de demitir os trabalhado-
res, uma “economia” para as empresas, porque nas negociações com os 
sindicatos, em situações de demissão coletiva, há sempre a tentativa de 
redução do número de demitidos e aumento das verbas indenizatórias 
para aqueles que tiverem os contratos de trabalho encerrados. Restrin-
ge a possibilidade de negociação de medidas que visem a avaliar o im-
pacto de demissões em massa.

Estabelece compensação de jornada por 
acordo individual  (banco de horas)

Apesar de o banco de horas ter sido criado, na década de 1990, como 
forma de flexibilização da jornada de trabalho e redução dos custos 
com pagamento de horas extras pelas empresas, o movimento sindical 
conseguiu condicionar sua pactuação mediante convenção ou acordo 
coletivo de trabalho. Em muitas negociações coletivas sobre esse tema, 
os termos do acordo foram firmados com regras mais benéficas para o 
trabalhador do que o previsto na lei. 

Com a possibilidade de estabelecimento do banco de horas por meio 
de acordo individual, a estratégia utilizada pelas entidades sindicais 
para minorar os efeitos dessa forma de compensação de jornada poderá 
ser desarticulada. Existe, inclusive, a probabilidade de estabelecimen-
to de condições distintas para os diversos trabalhadores e setores de 
uma mesma empresa. 

Em 2000, foi definida, em uma normatização do TST, a possibilida-

Com essa medida, as empresas poderão pressionar trabalhadoras a 
realizarem acordos individuais sobre as pausas justamente no período 
em que a estabilidade da gestante está chegando ao fim. Isso poderá 
resultar em acordos desfavoráveis para as trabalhadoras que têm filhos 
e restringir a proteção às crianças.

Estabelece a prevalência do negociado  sobre 
o legislado, mesmo com condições inferiores. 

A realidade brasileira, no entanto, não corrobora tais pressupostos, 
pelas razões a seguir: 

Primeiro, a estrutura sindical existente no país limita fortemente a or-
ganização coletiva dos trabalhadores, pois não permite, por exemplo, a 
constituição de sindicatos por setor ou ramos de atividade econômica. 
Essa limitação fragmenta a organização dos trabalhadores. 

Depois, a ação sindical encontra-se fortemente coibida por uma lei de 
greve excessivamente formalista que, em muitos aspectos, colide com 
o direito de greve constitucional. Além disso, o Ministério Público do 
Trabalho mostra quão comuns são as práticas antissindicais “tendentes 
a impedir a atuação livre e independente dos sindicatos, como embara-
ços ou mesmo impedimento ao direito de greve, demissão de sindica-
listas e assédio a trabalhadores envolvidos nos assuntos do sindicatos”. 

Além disso, as entidades sindicais não estão em pé de igualdade entre 
si e isso não depende somente do seu contingente de filiados. Outros fa-
tores diferenciam o poder de mobilização, representação e negociação 
dos sindicatos, entre os quais, a tradição de organização sindical (mais 
recente ou mais antiga), a importância do setor de atividade econômica 
em que estão inseridos os trabalhadores que representam e a cultura 
que orienta as relações com as empresas e entidades empresariais com 
as quais negociam (mais democrática ou mais autoritária), entre outros. 

Por fim, considerar que sindicatos, por mais fortes e representativos 
que sejam, estão em igualdade de condições com as empresas, especial-
mente as de grande porte, é desconhecer a própria natureza da econo-
mia capitalista, na qual os empresários detêm boa parte da decisão so-
bre gerar ou não empregos, isto é, sobre realizar ou não investimentos. 
O poder dos sindicatos reside em negociar as condições de trabalho e 
eles têm pouca ou nenhuma influência sobre a decisão empresarial de 
criar empregos. 

Ademais, não se pode desconhecer que as adversidades da conjuntu-
ra econômica reduzem expressivamente a capacidade de atuação dos 
sindicatos, tenham eles muitos ou poucos filiados e sejam eles bastante 
ou pouco estruturados.

Fonte: Nota Técnica número 178, “A Reforma Trabalhista e os impac-
tos para as relações de trabalho no Brasil”  – Maio de 2017 - DIEESE

O PLC-38/2017 também inclui medidas que facilitam a demissão e reduzem a possibilidade do trabalhador reclamar direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho; altera a extensão da jornada de trabalho, disseminando, de forma indiscriminada e mediante acordo individual, a jor-
nada de 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso (jornada 12 x 36h), hoje restrita a situações excepcionais e condicionada à celebração de acordo coletivo com o sindicato; facilita também a habitualidade da jornada de 10 horas diárias (8 horas de trabalho + 2 horas 
extras); promove os acordos individuais para estabelecimento de compensação das horas trabalhadas (banco de horas), hoje dependente de acordo coletivo com o sindicato; cria o contrato de trabalho intermitente e:, por fim, desregulamenta, reduz ou “flexibiliza” uma série de direitos 
relativos às condições de trabalho, como salário, férias, isonomia salarial e proteção às mulheres gestantes.

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE ITU E REGIÃO
Edital de Convocação

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, 
de Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automobilísticas,
Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, através de seu 
diretor Secretario Geral,  no uso das Atribuições e Previsões Estatutárias, Legais 
e de Conformidade com a Resolução da diretoria Executiva, Convoca Todos os 
Trabalhadores  Associados e Não Associados a entidade, para a Assembléia Geral 
Ordinária, que se Realizar-se a na, que se Realizar-se a na Sede Social do Sindi-
cato, à Rua Euclides da Cunha, nº 127 – Centro, em Itu, Estado de São Paulo, no 
Próximo dia 24 de Junho de 2017, às 09:00 Horas em primeira convocação, e às 
10:00 Horas em Segunda Convocação, Caso não Obtido o Quorum Estatutário em 
primeira chamada; Com a Seguinte ordem do dia: 
A) Leitura ,discussão e deliberação sobre a ata da Assembléia geral anterior.
B)Aprovação de pauta de reivindicações da Campanha Salarial,(clausulas de na-
tureza sociais e econômicas ),que será encaminhada à Entidade Sindical Econô-
mica –Montadoras ; SINDIPEÇAS (Auto Peças) , SINDIFORJA , SINPA ( porcas e 
parafusos);GRUPO XIX-III-10 , GRUPO XIX –III -9 ;SICETEL;  SINDRATAR;  SIN
DICEL;SIMEFRE;SIAMFESP;SIESCOMET;SINAFER,Grupo2;SINDIMAQ ;SINA-
EES ,SINIEM (Estamparia) , Fundições e SINDISIDER ,para a próxima data base 
da Categoria Metalúrgica;
C)Autorização para a diretoria celebrar Convenção , e /ou Acordo, e /ou Contrato 
Coletivo de Trabalho , bem como instaurar Dissídio Coletivo ; 
e)Outros Assuntos de interesse da categoria.
Itu,05 de junho de 2017.

Adão Pereira de Brito   
Secretario Geral   
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Metalúrgicos aprovam eixos 
da Campanha Salarial 2017

Reunidos em São Bernardo do Campo, 
os metalúrgicos(as) do Estado de São Pau-
lo, aprovaram na manhã do sábado, 3 de 
junho, os eixos que nortearão a Campanha 
Salarial 2017, com o slogan: “Resistência, 
Unidade e Luta”. A Campanha celebra em 
sua identidade visual os 100 anos da Re-
volução Russa e os 100 anos da primeira 
Greve Geral no Brasil.

Os  eixos são: 40 horas semanais; repo-
sição da inflação e aumento real; não à 
perda de direitos, não à terceirização; não 
às reformas. “Os eixos da campanha ilus-
tram bem o momento que estamos viven-
do”, aponta Luiz Carlos da Silva Dias, o 
Luizão, Presidente da FEM-CUT/SP, lem-
brando a grave crise econômica em que o 
Brasil se encontra, além das reformas que 
estão tramitando no Congresso Nacional. 

A Plenária Estatutária da entidade tam-
bém aprovou o calendário para a Campa-
nha Salarial de 2017.

Os participantes debateram a conjuntura 
nacional política e econômica e também 
as cláusulas que serão debatidas com o 
patronal durante o período de campanha. 

Para os Metalúrgicos de Itu, esta será 
uma Campanha de muita discussão e de-
bates. “Perante a conjuntura do Brasil e do 
setor metalúrgico em especial, vamos ter 
uma campanha bastante acirrada e com 
intensos debates com a bancada patronal. 
Porém, vamos manter firme o propósito de 
não recuar nos direitos trabalhistas e lutar 
até o fim contra as reformas do governo,” 
afirmou o presidente dos Metalúrgicos de 
Itu e Região, Dorival Jesus do Nascimento 
Júnior. 

Imbera é campeã do XX Campeonato de Futsal 
dos Metalúrgicos de Itu e Região

Na manhã do domingo, 04 de junho, aconteceu no CRM (Centro 
Recreativo dos Metalúrgicos) a decisão do campeonato de futsal, do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Itu. O final da competição ficou da se-
guinte forma:

Equipe Imbera – Campeã; Equipe Indemetal  - Vice Campeã; Equipe 
SAPA – 3ª Colocada e Troféu Disciplina; Artilheiro do Campeonato 
– Diego da equipe Indemetal; Goleiro menos vazado – Matheus da 
Equipe Imbera.

O Secretário Geral dos Metalúrgicos de Itu e Região agradece a todos 
que prestigiaram e participaram do campeonato. Apesar de um mo-
mento complicado para o nosso Brasil, ocasionado por um governo 
ilegítimo, o esporte e laser é um compromisso assumido com a cate-
goria. 

A direção do Sindicato agradece a participação e emprenho dos atle-
tas e familiares.  

Equipe Imbera - Campeã Equipe Imbera - Campeã Equipe  Indemetal - Vice Campeã

Equipe SAPA - 3ª Colocada e troféu disciplina Artilheiro do Camp. – Diego da equipe IndemetalEquipe  Indemetal - Vice Campeã


