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EMPRESAS COMEÇAM A PAGAR
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Os patrões continuam resistindo à ação dos representantes dos trabalhadores da atual diretoria do
Seecmatesp, que buscam sem cansar o reconhecimento de um direito: o pagamento do Adicional de
Periculosidade. Como o Sindicato Patronal não admite reconhecer no papel esse benefício via Convenção Coletiva de Trabalho, o Seecmatesp acionou individualmente várias empresas para obter a

garantia do pagamento aos trabalhadores. Muitas
delas já fecharam acordo com o Sindicato e iniciaram o depósito em folha. Agora, o Seecmatesp busca a adesão de novas empresas para iniciar o pagamento a partir de janeiro de 2019. Quem não aderir, estará sujeito a multas e processos judiciais.
Confira a lista das empresas que já pagam Adicional
de Periculosidade. Página 3

NOVIDADE!

CAMPANHA SALARIAL

NÚCLEO INTERSINDICAL DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO
REAJUSTADOS ACIMA DA INFLAÇÃO

A partir da nova Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 firmada entre o
Seecmatesp e o Sindicato Patronal, fica estabelecido o Núcleo Intersindical de
Solução de Conflitos (NISC) na cidade de São Paulo.
Página 3

SÃO 6,25% DE AUMENTO PARA CB E VR

BLÁ-BLÁ-BLÁ DE TEMER NÃO GERA EMPREGOS.
13 MILHÕES DE PESSOAS ESTÃO DESEMPREGADAS
Página 8

JOÃO GOULART
FILHO FALA DE
SEUS PLANOS
PARA SER
PRESIDENTE
DO BRASIL
Páginas 4 e 5

PRESIDENTE DA CGTB, UBIRACI DANTAS, FALA SOBRE DESEMPREGO,
ECONOMIA E AS MAZELAS DA REFORMA TRABALHISTA
Página 6
PARA COLABORAR COM O SEU VOTO EM
OUTUBRO, SOBE & DESCE REPETE LISTA
DOS DEPUTADOS E SENADORES QUE
VOTARAM CONTRA OS TRABALHADORES
NA REFORMA TRABALHISTA
Página 2

A Campanha Salarial 2018/2019 da categoria chega ao final com saldo positivo
: os itens de alimentação da Convenção Coletiva de Trabalho serão reajustados
bem acima do índice de inflação do período de um ano. O aumento é de 6,25%
tanto para a Cesta Básica quanto para o Vale Refeição com validade a partir de 1º
de agosto de 2018. Em valores reais, a Cesta Básica passou para R$ 170,00 e o
Vale Refeição, R$ 24,50 em número de dias úteis de cada mês.
Leia mais sobre a Campanha Salarial nas páginas 2 (EDITORIAL) e 3
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EDITORIAL

ELEIÇÕES 2018

NÃO VOTE EM QUEM APROVOU
A REFORMA TRABALHISTA

SUPERANDO
A CRISE
A Campanha Salarial
deste ano caminhava para
um impasse devido à negativa dos patrões em reajustar os salários com base na
inflação do último período.
Como nos últimos anos,
o Seecmatesp visou conquistar para a categoria benefícios econômicos acima
das perdas anuais.
Já o Sindicato Patronal
reclamava da queda no número de serviços prestados
pelas empresas, da diminuição no volume de vendas de
elevadores e componentes.
A choradeira era geral.
No ano passado já foi
complicado repor ao menos
a inflação de doze meses.
Como alternativa, buscamos na época mais 12%
sobre os salários, em forma
de Abono, parcelado em
quatro meses. Tal iniciativa
foi novamente conquistada,
para compensar o índice de
reajuste menor que o das
perdas do período.
Nosso Sindicato sempre
está disposto a negociar com
os patrões até a exaustão,

com os olhos voltados para
beneficiar os trabalhadores
do segmento de elevadores.
Este ano, fizemos mais:
agora, um Núcleo Intersindical de Soluções de Conflitos
(NISC) vai atuar de forma
conjunta, entre os dois sindicatos, mediando problemas,
avaliando acordos coletivos
e quitações de verbas rescisórias, além de outras questões. Nada como o bom entendimento em tempos de
crise, de Reforma Trabalhista que usurpou vários direitos da classe trabalhadora.
E o tão almejado e justo
pagamento do Adicional de
Periculosidade de 30% sobre os salários nominais já
começou a ser pago por algumas empresas. Outras
tantas devem iniciar o mesmo pagamento a partir de
janeiro.
Estamos também preocupados com o futuro da
nação brasileira. Nesta edição do Informativo Sobe &
Desce oferecemos aos nossos leitores a oportunidade
de conhecer um candidato

a presidente da República
que foge do padrão atual dos
políticos, a maioria, de perfil
corrupto, algo que os brasileiros não suportam mais.
João Goulart Filho é um político que representa o novo,
as boas ideias, os bons projetos para o país, além de
defender os trabalhadores.
Ao mesmo tempo, divulgamos neste Informativo um
artigo do presidente de nossa central sindical CGTB,
Ubiraci Dantas de Oliveira,
com críticas necessárias à
Reforma Trabalhista.
E divulgamos nesta página, a lista de deputados federais e senadores paulistas que
prejudicaram os trabalhadores quando votaram favoráveis
à Reforma Trabalhista.
Tudo pensado para colaborar com o voto de todos no
próximo mês de outubro,
com a esperança de que
sejam eleitos no Brasil representantes dignos da população. O Brasil merece isso!
José Inaldo dos Santos,
o Japa, diretor-tesoureiro
do Seecmatesp

No próximo dia 7 de outubro vai acontecer o 1º turno
das eleições para presidente,
governadores, senadores e deputados federais e estaduais.
O Informativo Sobe & Desce
divulga mais uma vez a lista
dos deputados federais e senadores paulistas que votaram contra os trabalhadores e
aprovaram a Reforma Traba-

lhista do presidente Michel
Temer. As mudanças implantadas no final de 2017 causaram a perda de direitos garantidos após anos de luta conjunta dos sindicatos e dos trabalhadores. Agora é a vez de
dar o troco naqueles que viraram as costas para o povo.
Veja quem é quem. E fuja deles, na urna eletrônica.

SENADORES
José Serra (PSDB)
Marta Suplicy (sem partido)
Airton Sandoval (MDB)

DEPUTADOS FEDERAIS
DEM: Alexandre Leite, Eli Corrêa Filho, Jorge Tadeu Mudalen,
Marcelo Aguiar, Missionário José Olímpio.
PR: Capitão Augusto, Marcio Alvino, Miguel Lombardi, Milton
Monti.
PRB: Antonio Bulhões, Beto Mansur, Celso Russomanno, Marcelo Squassoni, Roberto Alves, Vinicius Carvalho.
PP: Fausto Pinato, Paulo Maluf, Ricardo Izar.
PSC: Eduardo Bolsonaro, Gilberto Nascimento, Pastor Marco
Feliciano.
PPS: Alex Manente, Pollyana Gama.
MDB: Baleia Rossi.
PSB: Luiz Lauro Filho.

22.662/SP
(11) 98985-1179

Secretário Geral:
Diego Felipe Soares da Silva
 (11) 3159-4203

Editoração Eletrônica
Dario Silveira
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CAMPANHA SALARIAL

SEECMATESP CONQUISTA NOVO ABONO SALARIAL
E NÚCLEO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
SALÁRIOS SOBEM 2,5%; VR E CB SÃO REAJUSTADOS EM 6,25%
O reajuste salarial dos trabalhadores nas Empresas de
Conservação, Manutenção e Assistência Técnica de Elevadores será de 2,5%. O Sindicato Patronal alegou durante as negociações da Campanha Salarial dificuldades em
repassar o total da inflação do período, devido à queda na
contratação de serviços e na fabricação de elevadores. E
para não prejudicar os trabalhadores e rebater a choradeira
dos patrões, assim como na Campanha Salarial do ano
passado, a diretoria do Seecmatesp conquistou novamente um Abono Salarial para todos, em quatro parcelas, de
2,5% sobre os salários, a ser pago nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2019.

PERICULOSIDADE

30%
O Seecmatesp tem proposto ações judiciais contra
várias empresas do setor
para o pagamento do Adicional de Periculosidade aos trabalhadores do segmento. Algumas empresas já fecharam acordo com o Sindicato
e iniciaram o pagamento.
Existe um Termo de Adesão
que formaliza esse acordo.
São 30% de Adicional de Periculosidade sobre o salário
nominal, mensalmente. O
Seecmatesp orienta os empresários que ainda não reconheceram esse direito aos
trabalhadores para procurar a
entidade o quanto antes, iniciar as negociações sobre o
Pagamento da Periculosidade para evitar possíveis multas e processos judiciais.
Muitas empresas devem começar a pagar em folha o Adicional a partir de janeiro de
2019.

Outra conquista: a partir dessa Convenção Coletiva fica criado o Núcleo Intersindical de Solução de
Conflitos com a presença de representantes dos dois
sindicatos, com objetivo de resolver conflitos entre
empresas e trabalhadores, independentemente das
mudanças implantadas na Reforma Trabalhista. Uma
novidade que o Seecmatesp já reivindicava nos últimos anos.
Já a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) terá
pagamentos diferenciados de acordo com o número de funcionários de cada empresa. O reajuste da PLR acompanha o índice (2,5%) aplicado nos salários.

VEJA AS EMPRESAS
QUE JÁ FECHARAM
ACORDO DE
PERICULOSIDADE
COM O SINDICATO
(SEECMATESP)
 Conservel Elevadores Ltda
 HTS Elevadores e Indústria
 Engetax Equipamentos Ltda

VEJA COMO FICAM OS
PISOS SALARIAIS E OUTROS
ITENS ECONÔMICOS
PISOS SALARIAIS
R$ 1.115,96 para os empregados administrativos de empresas com até 249 funcionários.
R$1.270,31 para os empregados administrativos de empresas com mais de 249 funcionários.
R$ 1.294,05 nas funções técnicas para empregados em período de aprendizagem.
R$ 1.543,34 para as funções técnicas em empresas com até 249 funcionários.
R$ 2.018,25 para as funções técnicas em empresas com mais de 249 funcionários.

 Eledel Elevadores Delta
 Elabore Representações e
Assistência Técnica Ltda EPP

CESTA BÁSICA/CARTÃO-ALIMENTAÇÃO
Mensalmente, R$ 170,00 ou Cesta Básica de alimentos não perecíveis com uma quantidade nunca inferior a 30 Kg. A
empresa que optar pelo Convênio Médico Standard para seus empregados e dependentes, estará desobrigada a
fornecer a Cesta Básica ou Cartão-Alimentação.

VALE-REFEIÇÃO

Elite Tecnologia em
Transporte Vertical Ltda EPP

R$ 24,50 em número de dias úteis trabalhados ao mês.

ELEVADORES ORION
LTDA

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria determina que as empresas paguem a Participação nos Lucros e/
ou Resultados em duas parcelas, com valores diferenciados de acordo com o número de empregados. O primeiro
vencimento deve ser pago até o dia 05/01/2019 e o segundo tem prazo até 06/07/2019.

 Aldh Comércio de Artigos
Para Decoração de
Elevadores Ltda - EPP

EMPRESAS NAS
QUAIS O LAUDO
FOI POSITIVO
(SEM ACORDO)

PLR

CONFIRA OS VALORES DE CADA PARCELA
R$ 86,10
R$ 184,91
R$ 324,63
R$ 399,23
R$ 509,54
R$ 1.538,11

(de 01 a 25 empregados)
(de 26 a 50 empregados)
(de 51 a 75 empregados)
(de 76 a 175 empregados)
(de 176 a 249 empregados)
(acima de 249 empregados)

INDENIZAÇÃO POR MORTE OU INVALIDEZ
R$ 40.000,00

HYUNDAI ELEVADORES
DO BRASIL LTDA
AMG ELEVADORES LTDA

AUXÍLIO CRECHE
Para todas as empregadas, ainda que adotantes, pertencentes à categoria, que possuam filhos até 05 anos completos: 8%
do menor piso da categoria, a ser pago juntamente com o salário.

OBSERVAÇÃO: TODOS OS ITENS ECONÔMICOS REAJUSTADOS SÃO VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2018

4
5

T

R

E

V

I

Sobe & Desce: Qual a sua avaliação do governo
de Michel Temer?
João Goulart: É um governo ilegítimo, antipopular e
entreguista. Atacou os direitos dos trabalhadores. Limitou
os investimentos sociais para garantir o pagamento de
juros aos bancos e está entregando nosso patrimônio para
as multinacionais.

Foto: Hora do Povo

Sobe & Desce: Em recente entrevista, o senhor
disse que se for eleito presidente vai revisar ou revogar a Reforma Trabalhista. No caso de uma possível revisão, que direitos pretende alterar, e quais
vai manter?
João Goulart: Não há nesta chamada reforma, que na
verdade é uma contrarreforma, nada que beneficie o trabalhador. Ela visou a fragilização das relações de trabalho. A
pior decisão é aquela que diz que o negociado poderá
estar a acima do legislado. Isso é um golpe na CLT. Somos a favor de negociações, mas desde que seja para
avançar nos direitos e nunca para retroceder. A cobrança
das ações trabalhistas também será revista. Sou contra o
trabalho intermitente e as terceirizações de atividades fins.
Outro ponto que deveremos rever é o revés na manutenção das entidades sindicais. Eles golpearem o imposto
sindical para enfraquecer as entidades.

JOÃO GOULART FILHO,
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO BRASIL
Filho do ex-presidente João Goulart, o Jango, João Goulart Filho é candidato à Presidência
do Brasil pelo Partido Pátria Livre (PPL). Filósofo, escritor e poeta, ele quer seguir o legado
deixado por seu pai, que governou o país para a melhoria de vida dos mais pobres, da
classe trabalhadora. Entre suas propostas, João Goulart Filho promete revisar as medidas
implantadas na Reforma Trabalhista do presidente Michel Temer, devido à fragilização das
relações de trabalho. “Sou contra o trabalho intermitente e as terceirizações de atividades
fins. Outro ponto que deveremos rever é o revés na manutenção das atividades sindicais.
Eles (os governantes) golpearam o imposto sindical para enfraquecer as entidades”.
Nesta edição do Informativo Sobe & Desce, conheça mais sobre as ideias do candidato
João Goulart Filho.

Sobe & Desce: O número de desempregados no
Brasil já atinge mais de 13 milhões de pessoas. Fora
outros tantos milhões de subempregados. Como o
senhor pretende promover desenvolvimento, novos
empregos?
João Goulart: Na verdade, são 13,2 milhões de desempregados e mais 14,5 milhões de subempregados flanelinhas, estátuas vivas, ambulantes, etc - segundo os
dados do IBGE. Vamos tomar algumas medidas para iniciar rapidamente a retomada do crescimento. A primeira é
reduzir as taxas de juros para patamares internacionais os juros médios mundiais estão próximos de zero. A segunda medida será usar os recursos economizados com
a redução dos juros - cerca de R$ 400 bilhões anuais - e
aumentar os investimentos públicos. Com a retomada dos
investimentos públicos e o fim do ganho fácil da especulação, os empresários vão canalizar seus investimentos para
a atividade produtiva. Pretendemos dobrar a taxa geral de
investimento, que está em 16% do PIB, no período de
quatro anos. Outra medida será a ampliação do mercado
interno com a recuperação do poder de compra do salário
mínimo. Sem a ampliação do mercado interno não há como
retomar o crescimento. Vamos recuperar também as aposentadorias e combater a reforma da previdência. Nosso
plano é dobrar o salário mínimo em quatro anos. Por último exercer o poder de Estado para proteger as empresas
nacionais contra a concorrência predatória. Com isso,
achamos que podemos criar 20 milhões de empregos em
quatro anos.
Sobe & Desce: O Brasil vive uma enorme desigualdade social. Os últimos governos não enfrentaram com eficácia esse problema. O que fazer?
João Goulart: Com a retomada do crescimento, a elevação do salário mínimo, das aposentadorias e a criação
de empregos já iniciaremos uma melhoria, mas isso é
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insuficiente. Como você disse, o
Brasil tem uma das desigualdades
sociais mais vergonhosas do mundo. Vamos fazer uma reforma tributária mais justa. Teremos que
taxar menos os assalariados e a
classe média e taxar os que ganham mais. Vamos cobrar impostos do agronegócio, dos exportadores, as grandes fortunas, da
especulação financeira, das remessas de lucros, propriedade
rural improdutiva e dos lucros e dividendos distribuídos pelas empresas. Vamos também reduzir a cobrança de impostos indiretos consumo - sobre bens de consumo popular, que são regressivos.
Sobe & Desce: A desigualdade social está diretamente ligada ao aumento da violência nas cidades. Qual será a sua política de Segurança Pública?
João Goulart: Enfrentar a desigualdade social. Aumentar a presença do Estado - educação, saúde, cultura, segurança, etc. - nas comunidades. Valorizar os
policiais com salários dignos e melhores condições de
trabalho. Investir pesadamente em tecnologia policial.

Foto: Lula Marques/Agência PT
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Sobe & Desce: Há setores da sociedade
que defendem a volta dos militares ao poder.
O que o senhor avalia sobre essa possibilidade?
João Goulart: Só defende isso quem não viveu a ditadura. Os militares hoje têm uma função
muito mais importante que é defender nossa soberania, nossas riquezas, nosso petróleo.
Foto: PPL
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CHEGOU A
HORA
Para muita gente, inclusive da assessoria
do movimento sindical, é como se a
recessão e o dramático desemprego e
subemprego de 28 milhões de
trabalhadores fossem coisas inelutáveis,
um problema universal, ao qual estamos
inexoravelmente inseridos.

Só que não são. A recessão foi criminosamente provocada. Tem responsáveis. Foram os mesmos que assaltaram
a Petrobras e os fundos de pensão dos
trabalhadores das estatais e que estão
envolvidos na Lava Jato. Em primeiro lugar, transformaram o estado brasileiro
num arrecadador de recursos para o sistema financeiro. É alarmante a transferência de seis trilhões de reais, desde
1995, do Tesouro Nacional para a especulação financeira, através do pagamento de juros. Desde 2003 para cá, foram
três trilhões e seiscentos bilhões. Uma
média de 400 bilhões por ano. FHC, Lula,
Dilma e seu vice Temer, através do Banco Central, decretaram, durante décadas, as maiores taxas de juros reais do
mundo. Apesar dos pagamentos, a dívida pública só aumenta. Hoje, está em
quase cinco trilhões de reais. Enquanto
o país afunda no pântano recessivo, os
três maiores bancos privados do país –
Itaú, Bradesco e Santander – lucraram
no último trimestre 14 bilhões de reais.

^
Dependencia
Em segundo lugar, os últimos governos escancararam as portas do país para
o capital estrangeiro. Estimularam a
compra de nossas indústrias, na maior
parte das vezes para fechá-las. Cresceu
a remessa de lucros. Cresceu a importação de componentes. Depreciaram o
dólar. O dólar depreciado estimulou a
importação e quebrou muitas empresas
nacionais.
Conseguiram desindustrializar o Brasil. A indústria brasileira que já foi 30%
do PIB em 1980, hoje é 11%. Está com
30% de capacidade ociosa, mas já foi
maior que a da China e a da Índia. Aliás,
durante 50 anos, com a revolução de
1930, o Brasil cresceu a uma taxa de
7% ao ano, se industrializou, criou a CLT
e teve um salário mínimo capaz de sustentar uma família de 4 pessoas.
De 1980 para cá, o Brasil cresceu

Ubiraci Dantas de Oliveira, presidente da CGTB

uma média de 2% ao ano. Como a população cresce 1,7% ao ano, estamos
há quase 40 anos estagnados. Regredimos para uma economia agrário-exportadora. Tanto fizeram que provocaram um
déficit nas finanças públicas de 150 bilhões de reais e quebraram o país.
Nos parece que os bancos, o capital
estrangeiro, os cartéis nacionais, a mídia
e seus políticos querem manter seus privilégios a qualquer custo, entregando a
Petrobras, o pré- sal, a Eletrobras, escravizando os trabalhadores através da reforma trabalhista, acabando com o direito à
aposentadoria, reduzindo o salário mínimo, tirando recursos da Saúde, da Educação e da Segurança, através do teto de
gastos, enfim, descascando o Brasil e tirando o couro dos trabalhadores.

Não dá para sair da crise, retomar
o desenvolvimento nacional e criar milhões de empregos formais sem cortar os privilégios dos bancos, através
da redução dos juros a níveis internacionais. Enfim, não dá para retomar
o crescimento e criar empregos, melhorar a Saúde, Educação e Segurança com Meirelles ou Levy no comando da economia, como fizeram Lula,
Dilma e Temer.
O caminho para criar milhões de
empregos é fortalecer o mercado interno. É, principalmente, valorizar o salário mínimo.
A reforma trabalhista de Temer não
tem ponto positivo nenhum. É a coisa mais medonha criada por esse
congresso corrupto. Tem que revogar

a lei na íntegra. Ela é uma lei escravagista, que coloca o trabalhador à disposição do patrão para ganhar só as
horas trabalhadas, libera a terceirização de todas as atividades, aumenta
a jornada para doze horas, reduz o
almoço para meia hora, libera o patrão para obrigar a mulher grávida ou
lactante a trabalhar em lugar insalubre, entre outras atrocidades.
O Brasil está se debatendo no fundo do poço. O Povo está revoltado com
o desemprego, com o preço do combustível, com a corrupção e com os
grandes partidos, o PT, o PSDB e o
MDB. Estamos num período eleitoral.
O povo está sendo chamado a se manifestar. É hora dos trabalhadores virarem esse jogo.

13 MILHÕES DE
PESSOAS À
PROCURA DE
EMPREGO
O desemprego no país continua alarmante, apesar da queda na taxa de desemprego no segundo
trimestre de 2018. Nesse período, houve a criação de 723 mil empregos e o total de
desempregados caiu de 13,7 milhões para 13 milhões.
O número de pessoas ocupadas passou para 91,2 milhões, o que representa um acréscimo de
apenas 0,7% na comparação com o trimestre anterior.
A informalidade ainda é bem alta no Brasil. São 11 milhões sem carteira de trabalho e mais de 23
milhões que trabalham por conta própria.
E a renda média dos trabalhadores ficou em R$ 2.198 no segundo semestre deste ano.
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CONVÊNIOS DO SINDICATO
Preços promocionais aos associados
do Seecmatesp e seus dependentes.
Para ter acesso aos convênios, dirijam-se à Sede do Sindicato
(Rua Formosa, 51 - 8º andar - São Paulo/SP). Contatos com
Kelly ou Marilene também por telefone (11) 3159-4203 ou via email: kellicrisds@yahoo.com.br
GARDIENCOR CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO
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
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
PARQUE MAGIC CITY
Parque Magic City é um complexo de lazer situado a 60 km da capital paulista, na cidade de Suzano,
que reúne diversas atrações para
todas as idades, entre parques aquáticos, parque de diversões e hospedagem.
Site: www.magiccity.com.br

CLÍNICA 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 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 Urologia.
Site: www.clinicafares.com.br

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

FUNCIONA NA
SEDE DO
SINDICATO

Dra. Priscila - Todas as terças-feiras, das 8h30 às 16h30.
Tratamento gratuito que inclui: obturação, extração e tratamento
de canal com procedimentos de baixa complexidade.
Dra. Fabíola - Tratamento Ortodôntico realizado uma vez por
mês. Valor: R$ 50,00 mensais. É necessário agendar a avaliação.

SISNATURCARD
Seecmatesp fechou nova parceria com a Sisnaturcard. Agora,
associados do Sindicato e seus
dependentes poderão obter descontos em hotéis, pousadas,
chalés e também em opções de
lazer, entre cinemas e parques.
Para usufruir dos convênios, é
necessário se cadastrar pelo site
www.sisnaturcard.com.br - Mais
informações também pelos telefones: (11) 4330-8996 / 4125Hotel Costa Azul em Ubatuba, litoral norte de São
Paulo, na Praia da Enseada, uma das opções de 0480 ou através do e-mail:
hospedagem da Sisnaturcard
atendimento@sisnaturcard.com.br

ESPAÇO DO HUMOR
LAR DOS IDOSOS
O sujeito bate à porta de uma casa e, assim que um
homem abre, ele diz:
- O senhor pode contribuir com o Lar dos Idosos.?
E o homem responde:
- Claro! Espere um pouco, que vou buscar minha sogra!
NA DELEGACIA
– Seu delegado, meu marido saiu de casa ontem à
noite, disse que ia comprar arroz e até agora não
voltou. O que eu faço doutor?
– Sei lá, faz macarrão!
CHORONA
Na escola, o garotinho está chorando e a
professora diz:
- Não chore, Joãozinho! Quando gente
pequena chora muito acaba crescendo e
ficando feia.
- Então professora quando a senhora era
pequena deveria ser uma grande chorona,
hein!
RECADO PRA DEUS
O condenado à morte esperava a hora da
execução, quando chegou o padre:
- Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para
você.
- Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco
vou falar com Ele, pessoalmente. Algum
recado?
MANUEL E O BURRINHO
O carro do Manuel enguiça e ele vai com o filho
caçula ao mecânico.
Após verificar o motor do velho carro, o
mecânico diz:
- O problema está no freio. Vou ter que mexer
no burrinho.
O Manuel puxa o garoto para trás e se altera:
- Não, senhoire! No garoto ninguém mexe!
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REFORMA TRABALHISTA

No dia em que entrou em vigor a Reforma Trabalhista, em 11
de novembro de 2017,
o presidente Michel Temer afirmou no seu discurso que "uma das
medidas mais importantes do governo foi a
modernização das relações de trabalho".
Naquele mesmo dia,
Temer dizia ouvir relatos de empresários
com promessas de
aumento de contratações a partir da reforma. Para os jovens,
então, o presidente prometeu novos tempos,
com o mundo do trabalho no Brasil conectado ao século 21. E aos
trabalhadores da informalidade (cerca de 18
milhões de pessoas na
conta do governo), Temer garantia que teriam seus direitos assegurados. Tudo graças
à nova lei.
Passados mais de
oito meses após a Reforma Trabalhista virar

lei, o blá-blá-blá do
nada moderno Temer
fez o país piorar e hoje
ainda caminham pelas
ruas 13 milhões de desempregados e cerca
de14 milhões de subempregados.
Só nos últimos quatro anos (entre a saída
de Dilma e a gestão do
governo Temer), mais
quatro milhões de pessoas ficaram desempregadas, concentradas principalmente nos
setores da Indústria e
da Construção Civil.
Na Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), a taxa média
de desemprego é
de17%.
As mudanças nas
leis trabalhistas combinadas com a retirada
de direitos, além de
não gerar mais empregos, criaram na verdade um cenário de problemas aos trabalhadores da ativa, tanto
para aqueles que possuem carteira de traba-

lho assinada, quanto
para os que trabalham
sem registro.
O país atravessa
uma situação crítica na
economia, associada

à crise na política. As
eleições estão marcadas para o mês de
outubro. Os próximos
governantes vão herdar uma situação financeira caótica e terão logo no início de
2019 que dar sinais
de que vão trabalhar
para tirar o Brasil do
buraco.
Aos eleitores brasileiros, fica a responsabilidade de escolher
com cuidado muito
bem antes de votar
para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. É necessário, por exemplo, votar em candidato a presidente que prometa
revogar essa Lei da
Reforma Trabalhista
que causou inúmeros
prejuízos e injustiças
aos trabalhadores. O
Brasil precisa ser passado a limpo!

O BRASIL PIOROU APÓS
A REFORMA TRABALHISTA
DE MICHEL TEMER
 13 milhões de desempregados (número divulgado
pelo IBGE dia 31 de julho de 2018). Isso representa 12,4% da população ativa.
 14 milhões de subempregados.
 4 milhões de demissões nos últimos 4 anos (fim
do governo Dilma e gestão atual do governo Temer), concentrados nos setores da Indústria e da
Construção Civil.
 O mercado de trabalho tem cerca de 65 milhões
de pessoas fora da força de trabalho.
 O setor privado contratou mais gente (2,6%) sem
carteira assinada no segundo trimestre do ano.
Agora, são 11 milhões de trabalhadores na informalidade.
 17% é a taxa média de desemprego na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP).

BOA NOTÍCIA
A comercialização de elevadores no Brasil voltará a
crescer nos anos de 2019 e 2020, de acordo com a
análise de Sérgio Martins Cardoso, vice-presidente
mundial de Operações de Campo da Thyssenkrupp.
Com mais elevadores instalados, haverá mais empregos e serviços de manutenção técnica para os trabalhadores do segmento.

FALAR OU NÃO FALAR
NO ELEVADOR

Foto: Divulgação

Foto: Agência Brasil

CADÊ OS EMPREGOS, MICHEL TEMER?

Pesquisa realizada em
Portugal revela dados curiosos sobre as conversas em elevadores. 66%
das pessoas não falam
apesar das sete milhões
de viagens diárias. A can-

tora Beyoncé
é a estrela favorita para ficar presa num
elevador. Já o
presidente
Donald Trump
e o líder nortecoreano Kim
Jong-Un foram apontados como os
que a maioria não quer
acompanhada no elevador. O estudo foi desenvolvido em parceria pelas
empresas Thyssenkrupp
e YouGov.

OTIS
A empresa de elevadores norte-americana Otis completa este ano 112 anos no Brasil. Em sua unidade, na
cidade de São Bernardo do Campo, são fabricados elevadores para o Brasil e todo o continente. O presidente da Otis para a América do Sul, Julio Bellinassi, aposta no crescimento e prevê a produção dobrar entre os
próximos cinco a dez anos.

ELEVADORES PARA
GERADORES EÓLICOS
Foto: Divulgação

Uma parceria entre a
empresa Artama Metalmecânica, de
Jaraguá do
Sul, e a Universidade
Católica de
Santa Catarina, proporcionou a solução dos problemas com as peças
para elevadores utilizadas em torres de geradores eólicos. Boa parte
das peças era importada e havia incompatibilidade na fabricação dos
elevadores. A união da
Artama com a Universidade foi determinante

para o início da fabricação de peças dentro dos
padrões no Brasil. Agora, os elevadores da empresa atendem os padrões vigentes na Europa e no Brasil. A nova
tecnologia inclusive será
exportada para a Europa, com fabricação da
espanhola Equipamientos Eólicos S.L.

