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REFORMA TRABALHISTA
RASGA CLT E CONSTITUICÃO
I

O presidente Temer e os deputados federais e senadores que votaram a favor da
Reforma Trabalhista prejudicaram os trabalhadores e desrespeitaram direitos
garantidos na Constituição Brasileira de 1988 e na CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho). O Informativo Sobe & Desce divulga nesta edição quem são os
parlamentares do Estado de São Paulo que traíram a confiança dos eleitores. Anote
os nomes e nas Eleições de 2018, dê o troco, FUJA DELES!
Leia mais sobre a Reforma Trabalhista
nas páginas 2 (Editorial), 3, 6 e 7

CAMPANHA

SALARIAL

SINDICATO CONQUISTA REPOSiÇÃO
DE PERDAS
EABONO SALARIAL
•

r

AÇÕES INDIVIDUAIS PELO
SINDICATO PODEM RECUPERAR
ATÉ 88% DE SEU SALDO DO FGTS
O Supremo Tribunal
Federal decidiu que todos
os trabalhadores que tinham direito ao FGTS de 1999 a 2013,
aposentados ou não, têm direito à revisão de saldo. Isto porque, conforme o STF, os valores depositados nas contas do Fundo de Garantia deveriam ser corrigidos pelo INPC (índice de Preço ao
Consumidor), em lugar da TR (Taxa Referencial)
que foi usada no período. As perdas podem variar
de 48% a 88%. E para buscar este direito, os
trabalhadores da categoria, sócios ou não do Seecmatesp, precisam entregar alguns documentos
para o Jurídico do Sindicato iniciar as ações contra a Caixa Econômica Federal (CEF). Página 8

CORREÇÃO DO

IS

A Campanha Salarial 2017/2018 encerrou mais um ciclo de conquistas do
Seecmatesp por reposição das perdas salariais e manutenção de direitos. No
último dia 27 de julho aconteceu uma nova rodada de negociações entre o
Seecmatesp e o Sindicato Patronal (foto). O índice de reposição será de 2,5%
(correspondente ao INPC/IBGE acumulado do ano) - válido a partir de 10 de
agosto de 2017 -, e incidirá sobre os salários, pisos e Participação nos Lucros
e Resultados (PLR). E tem novidade: nos meses de fevereiro, março, abril e
maio de 2018, os trabalhadores do setor ganharão um Abono Salarial de 3%
sobre os salários.
Confira na Página 2

convÊnio. DO .lnDICATO

QUEM GANHA SÃO OS
SÓCIOS E SEUS DEPENDENTES
----------------------------------------Páginas4e5
EDITORIAL

UM DURO GOLPE CONTRA OS
TRABALHADORES BRASILEIROS

Por José A. dos
Santos, o Augusto do
Jornal, presidente do
Seecmatesp e diretor
nacional da CGTB
-----Página2

SEJA SÓCIO DO SINDICATO!
JUNTOS, FORTALECEMOS A LUTA POR MAIS CONQUISTAS
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EDITORlnl

UM DURO

GOLPE CONTRA

17), sancionada por Temer no dia 13 de julho
e que estará em vigor a
partir do próximo mês
de novembro.
Novamente, o presidente
tampão
conseguiu
apoio da maioria de senadores e deputados
para tal empreitada.
Lamentavelmente, o
E bota golpe nesta
presidente Michel TeReforma Trabalhista.
mer implantou
uma
As negociações salariagenda de reformas no
ais e sociais,
antes
país que visa prejudicar
acordadas pelos sindisomente os trabalhacatos de trabalhadores
dores. A ordem é retirar
e patronais, com o redireitos conquistados
gistro do Ministério do
durante décadas, atraTrabalho, passarão apevés de intensas lutas do
nas pelo crivo dos pamovimento
sindical,
trões e seus empregados partidos políticos,
dos. A jornada de trada classe trabalhadora,
balho poderá ser estene beneficiar os grandes
der das atuais oito para
empresários, os donos
12 horas. Haverá limite
dos bancos - ou seja,
de horas extras semaa turma do colarinho
nais, com o incentivo do
branco.
Banco de Horas - práPrimeiro, a desastica usual dos patrões
trosa Lei da Terceirizaque dificulta novas conção (13.429/17) sancitratações. Os passeios
onada por Temer em
com a família estarão
março após a aprovacomprometidos,
já que
ção da mesma na Cá- . as férias serão divididas
mara dos Deputados. O
em três períodos. O traassunto, muito polêmibalho deverá ser tamco, vinha sendo debatibém intermitente, com
do desde a época do
a disponibilidade do traex-presidente Femando
balhador ao patrão por
Henrique Cardoso. Agoalgumas horas, dias ou
ra, numa tacada só,
semanas, dificultando
com a mãozinha do atunovos compromissos
al presidente, o trabaem outras empresas. E
lho pode serterceirizahaja desgraça nas redo para qualquer tipo
formas capitaneadas
de atividade, o que anpelo presidente e seus
tes era permitido apeasseclas.
nas para as atividadesCausa revolta ver
meio. Milhões de proum presidente
sendo
fissionais
passaram
acusado de corrupção
então a ver seus empassiva, investir pesado
pregos ameaçados.
contra nós trabalhadoEm seguida às mures.
danças no sistema de
E Temer nem disTerceirização, um duro
farça para livrar-se das
golpe foi desferido conacusações, ao usar sua
tra os trabalhadores bracaneta para favorecer
sileiros: a Lei da Refordeputados federais em
ma Trabalhista (13.467/
pedidos
absurdos,

I
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OS TRABALHADORES

como a anistia a dívidas
previdenciárias da bancada ruralista, em troca da não investigação
de seus atos aprovada
por maioria dos deputados.
CAMPANHA

Informativo Sobe & Desce é uma
publicação do Sindicato dos Empregados
nas Empresas de Conservação,

Acorda Brasil! É
preciso voltar às ruas
contra o pior presidente dos últimos tempos
e continuar nossa luta
por melhores condições
de vida e de trabalho.

FORA TEMER! ELEIÇÕES DIRETAS JÁ!
José A. dos Santos, o Augusto do Jornal, presidente do Seecmatesp e diretor nacional da CGTB

SALARIAL

REAJUSTE NOS PISOS E SALÁRIOS
VALEM DESDE 1° DE AGOSTO
Como términodasnegociações da Campanha SalariaI2017/2018,entreo Seecmatespe o SindicatoPatronal
(Seciesp), as empresas do
segmento de Conservação,
Manutenção e Assistência
Técnica de Elevadorese Similaresdo Estadodevem reajustaros pisossalariaise os
saláriosdostrabalhadoresem
NOVOS

PISOS

2,5%. O índice representa a
inftaçãocalculadapelo INPC
do IBGE durante o ano, que
somou 2,5%.Os novosvaiares são válidos a partir de 10
de agosto de 2017.
Inflação em queda
Por conta da inflação
em queda registrada
nos últimos meses, não
foi possível a conquista

de uma correção maior
para os salários.
No
mês de junho, por exemplo, o índice que se utiliza para o cálculo da
inflação (INPC/IBGE)
nos reajustes de até 5
salários mínimos ficou
negativo,houvedeflação
de O,23%-algo que não
acontecia havia 11 anos.

SALARIAIS

R$1.088,75 para os empregados administrativos de empresas com até 249 funcionários.
R$1.239,32 para os empregados administrativosde empresas com mais de 249funcionários.
R$1.262,49 nas funções técnicas para empregados em período de aprendizagem.
R$1.505,12 para as funções técnicas em empresas com até 249 funcionários.
R$1.969,02 para as funções técnicas em empresas com mais de 249 funcionários.
ABONO

SALARIAL

VALE-REFEIÇÃO

A grande novidade desta Campanha, o Abono Salarial
de 3% para todos da categoria incidirá sobre os salários nos
meses de fevereiro, março, abril e maio.
As cláusulas sociais estão mantidas de acordo com a
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada no ano passado.A partirde 01/0212018 será concedidoaos empregados
abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho,
Abono Salarialequivalente a 3% calculado sobre os salários
de 01/08/2017. O valor do abono será pago até 31/05/2018.
CESTA

optar pelo Convênio Médico
Standardparaseusempregados e dependentes, estará
desobrigadaafomeceraCesta
Básicaou Cartão-Alimentação.

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
da categoriadeterminaqueasempresaspaguem
a Participaçãonos Lucros e/ou Resultadosem
duasparcelas,comvaloresdiferenciadosdeacordo com o número de empregados. O primeiro
vencimento deverá ser pago até o dia 05/01/
2018 e o segundo tem prazoaté 06/07/2018.

CONFIRA OS VALORES
R$ 84,00
(de 01 a 25 empregados)
R$ 180,40
(de 26 a 50 empregados)
R$ 316,72
(de 51 a 75 empregados)
R$ 389,50
(de 76 a 175 empregados)
R$497,12
(de 176 a 249 empregados)
R$1.500,60
(acima de 249 empregados)

Obs.: Foram mantidos os valores da Cesta Básica'C<JtãJAlimenta;ãle

Manutenção e Assistência Técnica de
Elevadores e Similares do Estado de São
Paulo ISEECMATESPI
Rua Formosa, 51 -Ir- andar - Centro - São
Paulo/SP - CEP01049-000· v (11)3159-4203

R$ 23,00 em número de
dias úteis de cada mês.

BÁSICA/CARTÃO-ALIMENTAÇÃO

Mensalmente,
R$
160,00 ou Cesta Básica de
alimentosnãoperecíveiscom
uma quantidadenunca inferior a 30 Kg.A empresa que

Expediente
tSo~scel

BRASILEIROS

I-mails;
seecmatesp.secretaria@ig.com.br
seecmatesp.sind@terra.com.br
Presidente:
José A. dos Santos,
o Augusto do Jornal

do Vale Refeiçãl confoone CCT 201612017.

Jornalista responsável
Roberto Elias . MTb 26.662/SP
bob.imprensa@gmail.com -(11)98985-1179
Editaraçãa
Eletrônica
Daria Silveira

SEECMATESP

REFORMA TRABALHISTA PÕE FIM
A DIREITOS CONQUISTADOS POR
SINDICATOS E TRABALHADORES

o presidente

ilegítimo Michel Temer- em tão
pouco tempo à frente do governo - se tornou o
inimigo número 1 dos trabalhadores brasileiros
Através de suas articulações com deputados e senadores aliados,
Temer conseguiu os votos que precisava tanto
na Câmara como no
Senado, a favor dos projetos que alteram a Lei
da Terceirização e a Reforma Trabalhista. Mudanças já sancionadas
pelo próprio presidente.
As decisões que
aconteceram em Brasília vão mexer com vários direitos garantidos na
CLT (em vigor desde
1943)e nas Convenções
ou Acordos Coletivos de
Trabalho, ambos con-

A OPINIÃO

quistados através de intensas batalhastravadas
pelos sindicatos e seus

representados. Recentemente, inclusive, a Lei
da Terceirização foi san-

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS
Existem pontos polêmicos da Reforma Trabalhista que poderão ser
revisados, via Medida
Provisóriaou com novos
projetos de lei.
Mesmo com possíveis alterações, o que
já foi aprovado trará prejuízos aos trabalhadores e agradará somente à classe empresarial, ou seja, os patrões
- grandes interessados

na flexibilização de leis
trabalhistas.
Acordado sobre o
Legislado: prioriza as
negociações coletivas,
que se sobrepõem às
regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Jornada de trabalho: aumenta para até
12 horas de trabalho diário, de acordo com negociação, no limite de

DE ALGUNS ESPECIALISTAS

Laura Rodrigues
Benda, juíza do Trabalho e presidenta do Conselho Executivo daAs-

sociação Juízes para a
Democracia (AJD)
"Já existe negociação coletiva, desde que
seja mais benéfica do
que aquilo que está na
lei. Agora a ideia é que
ela possa ser mais prejudicial ao trabalhador
do que está na lei. É
de uma inconstitucionalidade flagrante. Se
já atingimos um patamar de direitos, não
podemos voltar atrás".

Arnaldo Nogueira, professor da Faculdade de Economia,
Administração e Con-

tabilidade da USP:
"Não está provado
em país nenhum do
mundo que a flexibilização implica uma recuperação econômica
e uma melhor oferta do
emprego. Pelo contrário, com isso você desorganiza a economia
e aumenta a desigualdade".

Marcus Orione,
professor da Faculdade de Direito da USP e
juiz federal:
"É um retrocesso (a
Reforma Trabalhista) de
décadas no Brasil e
praticamente o fim da
proteção que existia no
direito do trabalho".

SEJA

SÓCIO
DO
SINDICATO!
JUNTOS,
FORTALECEMOS
A LUTA POR
MAIS
CONOUISTAS

cionada por Temer e representa outro retrocesso à classe trabalhado-

SÓ AGRADAM
48 horas semanais (4
dias da semana), em
escalas de 12 horas trabalhadas por 36 horas
de folga.
Férias: parceladas
em até 3 vezes (a maior não poderá ser inferior a 14 dias seguidos e as outras duas
não podem ter menos
de 5 dias).
Trabalho Intermitente: contratos de serviço

ra, ao permitir que atividades-fim possam ser
terceirizadas.

AOS PATRÕES
por apenas horas, dias,
semanas ou meses,
sem continuidade.
Contribuição
(ou
Imposto) Sindical: Extingue o desconto anual de um dia de trabalho e a contribuição
passa a ser facultativa.
Homologações: Desobriga a homologação
nos Sindicatos em casos de eventuais demissões.

NOTA DA REDAÇÃO
A Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/
17) combinada com a
Terceirização das atividades-fim revelam que o
presidente Michel Temer e boa parte dos deputados e senadores
atendem aos interesses da classe empresarial do país.
Além de não garantir o aumento do
número de postos de
trabalho, numa dura
realidade que já desemprega mais de 14
milhões de brasileiros, conforme divulgado no último mês de
maio, as reformas retiram direitos históricos conquistados pelos trabalhadores
e
seus sindicatos.
E ao eliminar o desconto do imposto sindical, o governo quer

enfraquecer o poder de
força das entidades
sindicais. O dinheiro
arrecadado de cada trabalhador sempre serviu
para organizar as lutas, melhorar a estrutura e ampliar benefícios disponíveis, como
dentistas, clínicas médicas,
advogados,
além da confecção de
informativos para divulgar o dia a dia do Sindicato.
O papel do Seecmatesp é alertar a todos os trabalhadores
da categoria para que
se aproximem cada
vez mais do Sindicato.
Somente com mais
união dos associados
será possível reunir forças para resistir aos
ataques do governo e
dos patrões.
A LUTA CONTINUA!

t.4........................•
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CONVÊNIOS [
OPORTUNIDADES
PARA SÓCIOS E.
Saúde, Educação e Lazer com preços promocionais

Os interessados devem se dirigir à Sede do Sindic
Contatos com Kelly ou Marilene, por telefone (11) 3159
r

Grupo

Educacional

GRUPO EDUCACIONAL

-,

IMPACTA

A Faculdade IMPACTAoferece preparaçãoparaa realidadedo mercado de trabalhoem TI, Gestão e Design,com
cursosde Graduação, Pós, Extensãoe MBAque garantem um upgradena sua carreira.Sije:www.impacta.com.br
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MAGIC

CITY

O Parque Magic City é um complexo de lazer situado a 60 km da capital paulista, na cidade
I
de Suzano, que reúne diversas atrações para todas as idades, entre parques aquáticos, parque
de diversões e hospedagem. Site: www.magiccity.com.br
~ ;JJ/_D_e_s_c_o_n_t_o_S_d_e_1O_0_%_a_3_0_0_%_d_e_a_c_o_"'_d_o_c_o_m_a_q_ua_n_t_id_a_d_e_d_e_,_'n_9_re_s_s_o_s_s_o_lic_i_ta_d_o_s_.
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ClÍNICA

_

FARES

..CI.'n •.ca Fares

Criada com a missão de cuidar dos pacientes com o máximo de qualidade e humanização, a Clínica Fares oferece
,
uma estrutura completa e acessível. Está em constante evolução, graças ao contínuo processo de aperfeiçoamento
completa e acessfvel
humano, técnico e de qualidade na área da saúde. Realiza mais de 60 mil atendimentos mensais, com uma equipe
de mais de 400 médicos e 300 colaboradores. Há 50 especialidades que vão desde Alergologia até uroloqia. Site: www.clinicafares.com.br
Consultas médicas gratuitas. Pagamento em caso de exames complementares,

()(J

HOtico

--~

~~"••,.<~""."
••~..
.o-Jow,.II«
" __

»»_

lI••••• lf

._"'

""14......

__
__

;ou»»

'~

07'''," ••

H. ~TICA
A H, Otica possui armações com visual elegante, social, esporte e discreto; modelos marcantes e leves, Lentes multifocais com
mais nitidez, maior campo visual e novas proteções contra raios solares, Lentes gelatinosas, tóricas, rígidas e fluorcarbonadas.
Restauração em óculos quebrados e deformados, Site: www.hotica.com.br
Descontos de 10% a 20% de acordo com o modelo de óculos e forma de pagamento,

ClÍNICA
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GARDIENCOR
C;ARDIENCOR
CENTRO

,

MÉDICO

DIAGNOSTICO

KOUROS

Atendimento humanizado através de profissionais qualificados e treinados para trazer o bem estar ao paciente, Na Clínica
Kouros os exames são realizados com equipamentos de alta tecnologia, com resultados de.excelente qualidade e
conflabiâdade. Exames: Anatomia Patológica, Análises Clínicas, Cardiologia, Densitometria Ossea, Mamografia, Prevenção
Ginecológica, Raio X e Ullrasonoqrafia. Site: www.diagnosticoskouros.com.br
Consultas médicas gratuitas. Pagamento em caso de exames complementares.

CENTRO

MÉDICO

DIAGNÓSTICO

A Gardiencor atua no segmento de análises laboratoriais, clínica, cirúrgicas e tratamentos terapêuticos, com moderna tecnologia.
Conta com uma equipe altamente especializada e equipada, e entrega exames com mais rapidez e precisão, Site:
www.gardiencor.com.br
Consultas médicas gratuitas. Pagamento em caso de exames complementares.

CLUB DE FÉRIAS
Apartamentos, colônias de férias, pousadas e chalés mobiliados de norte a sul do país. Sem taxa de
inscrição ou custos de adesão ou manutenção. Site: www.clubdeferias.com.br

STRONG
••o",'W~.,,'#

Educacional

STRONG

EDUCACIONAL

A Strong tem como missão desenvolver e ampliar o capital intelectual por meio da educação continuada de excelência, com responsabilidade ambiental e social, dando retorno adequado ao investimento. Convênio com Unidade Santo André. Site: www.strong.com.br

SABIN LABORATÓRIO
O Instituto Sabin surgiu com a missão de reunir e formalizar as práticas de responsabilidade social exercidas
pelo Laboratório
Sabin. Unidades em Campinas,
Ribeirão Preto e São José dos Campos. Site:
www.institutosabin.org.br

SEECMATESP

~oSINDICATO
COM DESCONTOS
I

DEPENDENTES
os associados do Seecmatesp e seus dependentes.

ato (Rua Formosa, 51 - 8° andar - São Paulo/SP).
-4203, ou via e-mail: seecmatesp.secretaria@ig.com.br

ODONTOLÓGICO
Um dos serviços mais procurados pelos associados do
Seecmatesp e seus dependentes é o Tratamento
Odontolágico, que funciona na sede do Sindicato.
DOUTORA PRISC/IA - Atendimento todas as terçasfeiras, das 8h30 às /6h30. Tratamento gratuito que
inclui: obturação, extração e tratamento de canal com
procedimentos de baixa complexidade.
DOUTORA FABÍOIA - Tratamento Ortodôntico
realizado uma vez por mês. Valor: R$ 50,00 mensais. É
necessário agendar a avaliação.

COLÔNIA DE FÉRIAS

~'~JD-I.

Localizada na cidade de Praia Grande, a Colônia de Férias possui
excelente estrutura de larer; conforto e segurança, bem próxima ao
mar. São 23 apartamentos, com capacidade para até /15 pessoas,
com ventilador de teto, roupa de cama, banheiro privativo, cama de
solteiro, de casal ou beliches. Para hospedar-se é necessário fazer
a reserva no Sindicato. Endereço da Colônia: Avenida dos
Sindicatos, 625 - Vila Mirim - Praia Grande/Si:

TABELA DE PRECOS
'"
DIÁRIA SIMPLES

DIÁRIA COMPLETA

ASSOCIADOS E DEPENDENTES

Com café da manhã, almoço e jantar

Somente com café da manhã

R$73,00

R$58,00

R$53,00

R$43,00

R$88,00

R$ 79,00

R$68,00

R$63,00

DEPENDENTES CRIANÇAS
06A 10ANOS
CONVIDADOS DE ASSOCIADOS
CONVI DADOS DE ASSOCIADOS
CRIANÇAS 06 A 10 ANOS

Para mais informações, consultem o site: www.fethesp.org.br
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Fotos:

Agência

Câmara, Agência Brasil, Partidos,

Divulgação

ELES TRAíRAM OS TRABALHADORES
EM 2018, VÃO PEDIR O SEU VOTO

A Reforma Trabalhista foi sancionada pelo presidente Michel Temer no último dia 13 de julho. A cartada final de Temer
completa parte da agenda defendida por seu governo e aliados contra os trabalhadores brasileiros, que vão perder direitos
antes conquistados na Consolidação das Leis do Trabalho (CL T) e na Constituição de 1988. O presidente precisou do apoio
expressivo de deputados federais e senadores, tanto no plenário da Câmara e do Senado, quanto nas comissões internas
das duas casas. No mês de abril, 46 deputados federais paulistas já haviam votado a favor da Reforma Trabalhista. E no
dia 11 de julho passado, houve também os votos favoráveis dos senadores paulistas: José Serra (PSOB), Marta Suplicy
(PMOB) e Airton Sandoval (PMOB). Nesta e na próxima página (7), conheça então os traidores dos trabalhadores do Estado
de São Paulo, que nas eleições do próximo ano, com a maior cara de pau, vão pedir o seu voto.

os

SENADORES TRAIDORES QUE VOTARAM
FAVOR DA REFORMA TRABALHISTA

A

Fotos:

...,~~,-"'"~.

OS DEPUTADOS
DEM

TRAIDORES

-

José Serra foi eleito em
2014 e deve cumprir
oito anos de mandato;
em 2018, apesar de
não concorrer a
senador, vai pedir
votos para deputados,
para governador, para
presidente

QUE VOTARAM

PMDB

-'"M=:!1j~~

Marta Suplicy e Airton Sandoval (que substituiu no
Senado o atual ministro das Relações Exteriores Aloysio
Nunes) podem concorrer novamente ao Senado em 2018

A FAVOR

DA REFORMA

TRABALHISTA

PP

Paulo Maluf

Milton
Monti

PSC
Lui;
Lauro
Filho
Pr. Marco Feliciano

~
OS
DEPUTADOS
TRAIDORES
QUE VOTARAM
A FAVOR DA
REFORMA
TRABALHISTA

SEECMATESP
PSD

Herculano Passos

Jefferson Campos

CG78

PSDB

MANIFESTO

Walter Ihoshi

www.cgtb.org.br
biralivre@cgtb.org.br

AOS TRABALHADORES

BRASILEIROS

"A Pátria não condecora os traidores"
(U/ysses Guimarães)
Adérmis Marini

Eduardo Cury

LobbeNeto

Mara Gabrilli

Aguma coisa há de muito errado com os setores do movimento
sindeal que, por paralisia ou por sabotagem, enfraqueceram a luta confra o ataque aos nossos direitos, às
vésperas de ser votada a Lei de
Esaavidão Trabalhista do governo
Temer.
Contra essa agressão à CLT,
fizemosa maior greve geral da His1óra do Brasil, no dia 28 de abril. No dia
24 de rrao, ocupamos Brasilla com
200 mil babalhadores.
O governo estava tão desesperado que, nesse dia 24, ten10u recorrer à repressão armada contra
uma manifestação pacifica- repressão, aliás, inteiramente fracassada.
Exatamente nesse momento,
em que caminhávamos para uma
nova e ainda mais pujante greve
geral, marcada para o dia 30 de junho, uma parte.do roovimento sind~
cal baiu a luta conba o ataque aos
nossos direitos.
A greve do dia 30 fora decKjida
por comum e geral acordo de todo o
movimento sindeal. No entanto, dirigentes de sindicatos e centrais, à
medida que se aproximava o dia da
verdade - isto é, da greve - preferiram a omissão e a sabotagem.
Alguns
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PTB
Nelson
Marquezelli

exemplos são
suficientes
Duas semanas an1es do dia 30
de junho, houve a proposta, totalmente desmobilizadora, de aníeopar a greve, o que era uma forma
segura de fazê..Ia fracassar.
Repudiada essa proposta, h0uve os que defenderam, abertamente, no próprio dia an1eibr à greve, na
assembleia dos metroviários de São
PaukJ, que a ca1egorila,essencial para
o movi'nento, deveria ignorar a c0nvocação para o dia seguinte.
Outros, com responsabilidade
na organização, 1izerarrdecIarações,
em redes sociais, confia a greve, no
momento em que o governo prorrovia um mercado de pugas no C0ngresso, subornando parlamentares
para aprovar o ataque aos direitos
babalhistas.
Para coroar essa obra de ba~
ção, ao mesmo tempo que descon-

Evandro Gussi

vocavam ou se omitiam em relação
à greve do dia 30 de junho, abriram
"negociação" em separado com o
famigerado ministro do Trabalho - e
com Temer, o ladrão do Jaburu para discutir uma Medida Provisórila
que, em troca dos direitos dos babaIhadores, garantisse a contribuição
sindical.
Como se fosse licito para um
dir'gente sindeal entregar os direitos
dos babalhadores! Como se houvesse qualquer "negociação' com
esse governo, que não seja a submissão abavés da propina! E como
se a palavra desse govemo tivesse
qualquer valor.
Apostaram as suas fK:has- ou
coisa pOr - num presi:jente corrupto,
sem palavra e sem honra, e em
parlamentares que estão pela bola
sete na Lava Jato - todos no bolso
dos bancos, das multinacionais e
das empreiteiras.
Dias antes da votação do ataque aos direitos no Senado, a reunião das cenbais, para discutir o balançn do dia 30 e a mobilização para
ocupar Brasilla no dia da votação, foi
saboada- e acabou por ser suspensa.
UnidadeNão há, para os babaIhadores, bem mais precioso do que
a sua união, porque não exis1e, para
nós, nenhuma ouba forma de vencer a miséria . o desemprego, os
baixos salários, a opressão patronal
- senão abavés da nossa unidade.
Por isso mesmo, sempre estivemos na primeira finha da luta pela
unidade sindealPorém, não existe
ouba maneira de realizar esta undade que não seja em tomo dos nossos interesses, dos interesses dos
babalhadores. Para que serviria uma
unidade que não fosse em tomo de
nossos interesses?
SeriIa, para começo de conversa, uma falsa unidade, uma falsa
união.
A batalha conba o ataque aos
nossos direitos - condensados na
CLT - ainda não tenninou.
A aprovação de tal estupidezpor um Congresso tomado por envolvidos nos crimes revelados pela
Operação Lava Jato, apenas quer
dizer que começou nossa luta para
revogar a Lei de Esaavidão T rabaIhista. Não temos dúvida quanto à
vitórila, porque somos 200 milhões
de brasileiros conba uma minúscula
camarilha de ladrões.
Escravidão
Essa Lei de Esaavidão muda
203 dispositivos da CLT.Permite que
o babalhador seja contratado COITO

autônomo exclusivo, sem direito a~
gum; permite que o trabalhador fiqueà disposição do patrão, ganhando apenas pelas horas babalhadas;
permite que babalhadoras grávidas .
ou em penado de amamentação .
trabalhem em ambiente insalubre.
Estabelece que o "negociado" isto é, aquilo que for imposto pelo
patrão - possa passar por cima da lei
em questões, entre oubas, COITO redução de saám aumento da pma.
da diàrila para 12 horas e diminuição
do horáoo de alrro;:o para meia hora.
Sufoca financeiramenteos sindicatos, para enfraquecê-Ios
na
negociação.Se essa Lei da Esaavidão Trabalhista tivesse aguma chance de ser aceita peos babalhadores,
aumentarila barbaramente a c0ncentração de renda no país- que já é
uma das rraoes do mundo " reduzindo dras1X:arrente o poder de c0mpra dos trabalhadores.
O que signiOCarilaafundar mais
ainda o pais na crise, pois quanto
menos o trabalhador recebe, menos
pode comprar - portanto, menos as
empresas
nacionais
poderiam
vender.lsso, em uma situação onde
estamos caindo no abismo há quatro anos, com 26,5 milhões de bras~
leiros desempregados ou subempregados.
A devastação nacional a que
os governos Temer e Dilma levaram o pais não foi gerada peos rendimentos e direitos dos babalhadores, mas pela criminosa bansferên·
cia de reaJlSOS do setor públm, dos
babalhadores e dos empresários nacionais para os bancos, fundos estrangeiros e outros parasitas, cevados com os iJros estabelecOOs peb
próprio governo.
Durante 13 anos, de 2003 a
2016, os governos do PT e do
PMDB transferiram, só através do
pagamento de juros, 3 trilhões e
600 bilhões de reais do setor públ~
co para o setor financeio. Durante o
governo Temer foram 500 bilhões
de reais.
Sob intensa mobilização popular, mma foi derrubada e ganhou força a operação Lava Jato. Além de
Temer, de Lula e de Meio, oito m~
nistros são investigados. Já foram
para a cadela os chefes do cartel e
uma cambada de politicos de três
governos.
A luta continua . aliás, apesar de vir de muito tempo, ela
está apenas começando Vamos
resistir nas campanhas salariais,
nas ruas, nas praças, em todo
lugar em que houver um frabahador brasileiro.
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REVISÃO DO FGTS:

ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SINDICATO .~.
Funcionários das empresas do segmento de Elevadores (sócios ou não
sócios do Seecmatesp)
que tinham saldo no FGTS de 1999 a 2013
podem entrar com ação para buscar a recuperação de perdas através
do Jurídico do Sindicato

QUEM

TEM DIREITO

---;;-....•.\

À REVISÃO?

Qualquer trabalhador brasileiro que tenha tido saldo no FGTS a partir de 1999.
Aposentados e trabalhadores que já sacaram o FGTS também podem entrar
com ação para que possam ter o valor a mais que teriam direito restituído.

QUANTO
TÊM DIREITO

AS PESSOAS
A RECEBER?

Os valores dependem de caso a caso, de acordo
com o período em que o trabalhador possuiu
valores depositados no FGTS. Há casos em que a
atualização chega a 88,3% do valor do fundo.

o

QUE É NECESSÁRIO PARA ENTRAR COM ACÃO
,
OBSERVAÇÕES:
1 - O trabalhador irá propor a ação contra a Caixa Econômica Federal (CEF). Tais ações irão tramitar no Juizado
Especial Federal, cujo prazo de duração em primeira
instância poderá chegar a um ano, dependendo do fórum que for ajuizada.
2 - Para os sócios do Sindicato não serão cobrados honorários advocatícios. Já para os não sócios do Seecmatesp serão cobrados 25% do valor auferido pelo trabalhador.

1 -Ir à Caixa Econômica Federal (CEF) com o número do
PIS ou Cartão Cidadão e solicitar Extrato do FGTS a
partir de 1999 ou ano posterior a este em que se
iniciou o trabalho com carteira assinada.
2 -Ir à sede do Sindicato (veja endereço abaixo) de posse
dos seguintes documentos:
- Extrato do FGTS fornecido pela CEF.
- Cópia da Carteira de Trabalho (página onde está o
número do PIS).

3 - Haverá situações em que o trabalhador entre 1999 até
o ajuizamento da ação continue na mesma empresa
sem jamais ter sacado o FGTS. Nestes casos, o pedido judicial será para pedir a correção do valor do fundo.
E, em caso de vitória, ao invés da CEF ser condenada a
pagar diretamente ao trabalhador, deverá atualizar o
FGTS depositado. Asolução proposta para o pagamento de honorários, nestas situações, aos não sócios, será
a elaboração de contratos, onde os trabalhadores, a
partir da vitória, paguem pelo trabalho de maneira facilitada.

- Cópia da Carteira de Identidade.
- Cópia do CPF.
- Comprovante de Residência.

4 - Todas as ações deverão ser acompanhadas pelo Jurídico do Sindicato, devendo o advogado, ao ajuizá-Ias, fornecer o número do processo para controle.

DOCUMENTOS PARA AÇÃO DEVEM SER ENTREGUES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,
DAS 9 ÀS 11 HORAS, À RUA FORMOSA, 51- 8° ANDAR - SÃO PAUlO/SP
[PROXIMO À ESTAÇÃO ANHANGABAÚ DO METRÔ)
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