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SINDICATO REFORÇA LUTA PARA O PAGAMENTO
DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
Foto: Divulgação

A diretoria do Seecmatesp
e seu Departamento Jurídico
preparam atualmente um conjunto de ações trabalhistas
contra as empresas que ainda insistem em não reconhecer o direito ao pagamento
dos adicionais de insalubridade e periculosidade. No caso
da insalubridade, o valor que
deve ser acrescido aos salários mensais corresponde a
40% do Salário Mínimo vigente; para a periculosidade são
30% mensais calculados sobre o Salário Nominal (funções
técnicas).

COLÔNIA DE FÉRIAS

SINDICATO PARCEIRO

Prepare as malas!
E curta a viagem à Colônia de Férias da Praia
Grande. Para fazer sua
reserva e obter mais informações, ligue para o
Sindicato: (11) 31594203. Confira os valores das diárias:

Fonte: www.fethesp.org.br

Os brasileiros vivem dias
difíceis neste ano de 2017, por
conta das reformas promovidas
pelo presidente Michel Temer.
A Lei da Terceirização e a Reforma Trabalhista foram aprovadas com o apoio da maioria
dos congressistas, apesar da
resistência de poucos deputados e senadores que defendem
a classe trabalhadora.
Na economia, alguns sinais de melhora, tímidos, não
atraem novas contratações, e
o desemprego continua alto,
hoje em torno de 13 milhões

de pessoas.
Independentemente
das crises na política e
na economia, o Sindicato continua o parceiro de
todos os trabalhadores,
associados ou não, na
luta por melhores condições de
vida, de salários, de benefícios. Contem sempre com os
diretores do Seecmatesp na
resolução de quaisquer problemas que possam prejudicar o
bom desempenho do trabalho.
Sigam o exemplo dos funcionários da rede de Supermercados Mundial, no Rio de Janeiro, que paralisaram suas
atividades assim que souberam que a empresa contrataria trabalhadores intermitentes
nos finais de semana para evitar o pagamento de horas-extras. Conclusão: os patrões
foram obrigados a voltar atrás
e desistir da mudança.

DIÁRIA
Somente com café da manhã
ASSOCIADOS E DEPENDENTES
CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS
CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS
CONVIDADOS DE ASSOCIADOS
CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS
CONVIDADOS DE ASSOCIADOS DE 6 A 10 ANOS
CONVENIADOS
CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS
CONVIDADOS DE CONVENIADOS DE 6 A 10 ANOS
PARTICULARES
CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS
PARTICULARES DE 6 A 10 ANOS

R$ 85,00
GRATUITO
R$ 65,00
R$ 120,00
GRATUITO
R$ 88,00
R$ 135,00
GRATUITO
R$ 88,00
R$ 160,00
GRATUITO
R$ 101,00

SEECMATESP DESEJA A TODOS OS
TRABALHADORES BOAS FESTAS E FELIZ 2018
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CURTAS
Reformas ou maldades
Foto: FrancePress

O presidente Michel Temer segue seu pacote de
maldades contra os trabalhadores. Só em 2017, Temer
e os deputados e senadores aliados aprovaram a Lei da
Terceirização e a Reforma Trabalhista. Além disso, o
presidente assinou a Portaria que diminuiu as regras
para o combate ao trabalho escravo (suspensa graças à
liminar da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa
Weber).

Previdência
E ainda dentro de seu pacote de maldades, Temer
tem pressa na aprovação da Reforma da Previdência,
sempre com o discurso de que ela está deficitária e não
haverá, assim, dinheiro para pagar os aposentados. Na
verdade, o que está por trás disso são os bancos privados - grandes financiadores das campanhas eleitorais
do presidente e de outros políticos -, loucos para abocanhar o dinheiro de milhões de brasileiros com seus
planos de Previdência Privada.

Greve Nacional
As centrais sindicais, confederações,
federações e sindicatos de trabalhadores
estão em estado de alerta para deflagrar
uma Greve Nacional assim que a votação da Reforma da Previdência entrar em
pauta na Câmara dos Deputados.

Melco Elevadores
O Sindicato acionou a empresa de elevadores Melco (Mitsubishi) por conta do não pagamento da Cesta
Básica (CB) e da Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) a seus trabalhadores. Atualmente, o processo tramita no Tribunal Regional do Trabalho para análise de
recursos. Detalhe: a empresa OTIS anunciou dias atrás,
a compra da divisão de elevadores e escadas rolantes do
grupo Melco. Devido a isso, o Seecmatesp abrirá negociações com a OTIS para o pagamento da CB e PLR.

Dentistas
Um dos serviços mais procurados pelos associados do Seecmatesp e seus dependentes é o Tratamento
Odontológico, que funciona na sede do Sindicato.
Dra. PRISCILA - Atendimento todas as terças-feiras, das
8h30 às 16h30. Tratamento gratuito que inclui: obturação, extração e tratamento de canal com procedimentos de baixa complexidade (atende até 19 de
dezembro e retorna dia 09 de janeiro de 2018).
Dra. FABÍOLA - Tratamento Ortodôntico é realizado
uma vez por mês. Valor: R$ 50,00 mensais. É
necessário agendar a avaliação.

Expediente no final do ano
O expediente do final de ano no
Sindicato vai até o dia 22 de dezembro
de 2017 (sexta-feira) e retorna no dia
08 de janeiro de 2018 (segunda-feira).

ÍNDICE SALARIAL E ABONO
CONQUISTADOS PELO SINDICATO
SUPERAM OUTRAS CATEGORIAS
Trabalhadores
da maioria das categorias profissionais não obtiveram
ganhos reais durante 2017, notadamente nas campanhas salariais
que aconteceram
no segundo semestre.
As reformas
implantadas pelo
governo de Michel
Temer (Lei da Terceirização e Reforma Trabalhista),
somadas à baixa
inflação, favoreceram a rigidez dos
patrões nas negociações com os
sindicatos de trabalhadores.
De olho nas
mudanças, o Sindicato (Seecmatesp) foi às reuniões da Campanha
Salarial com objetivo de manter a
qualidade do conteúdo das cláusulas sociais e econômicas, sem perder o foco de que
era preciso no mínimo repor a inflação do período de
doze meses. O índice conquistado
de 2,5% aplicado
aos salários a partir de 1º de agosto
correspondeu a
pouco mais do
acumulado da inflação (INPC/
IBGE): 2,07 % em
julho. Além disso,
foi possível também garantir um
abono de 3% sobre os salários a
ser pago durante
os meses de feve-

Augusto do Jornal, presidente do Seecmatesp, avaliou que equilíbrio nas
negociações com os patrões contribuiu para superar campanhas de
outras categorias

reiro, março, abril e maio do
próximo ano.
E na comparação com
algumas categorias, o resultado da Campanha Salarial
do Sindicato foi mais positivo, mesmo com os índices
menores dos que foram conquistados em campanhas de
anos anteriores.
“Esta foi uma das campanhas mais difíceis, devido

ao cenário político-econômico
complicado, às reformas do
governo, e ao desemprego ainda alto, em torno de 13%. Nosso Sindicato manteve o equilíbrio nas rodadas de negociações com os patrões, sem
perder benefícios, o que contribuiu para superar as campanhas de outras categorias”,
destacou Augusto do Jornal,
presidente do Seecmatesp.

COMPARE OS ÍNDICES SALARIAIS
DO 2º SEMESTRE
Trabalhadores na Manutenção de Elevadores de SP (Seecmatesp): 2,5%
+ abono de 12% dividido em quatro parcelas.
Metalúrgicos de São Paulo, Mogi das Cruzes e outras cidades de SP:
1,8% + abono de 15% dividido em três parcelas.
Bancários de todo o país: 1,73% + 1% de aumento real (conquistado na
Campanha Salarial de 2016).
Trabalhadores dos Correios: 2,07%
Comerciários de SP: 2%.
Médicos de santas casas e hospitais filantrópicos de SP: 2%.
Lojistas de SP: 1,73%.
Condutores em transportes rodoviários de cargas próprias de SP: 1,73%.

22.662/SP
(11) 98985-1179
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