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sua participação É 
FunDaMEntal nas lutas Da 

catEgoria. VEnha, Faça partE, 
associE-sE E VaMos juntos 

aMpliar conquistas.
o sinDicato É FEito por Você!!!

maldita reforma trabalhista
o sinDicato Está pronto para DEFEnDê-los Dos golpistas

No dia 11 de novembro, a 
maldita reforma trabalhista 
entrará em vigor no país.

De longe, o governo fede-
ral está legitimando uma das 

manobras mais lesivas aos 
direitos dos compa-

nheiros. 
A lei 
13.467 

altera mais de 100 pontos da 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). As mudanças ten-
dem a precarizar as relações 
entre patrões e empregados.

Outro aspecto preocupante é 
a tentativa de amordaçamento 
de instituições que historica-
mente respaldam os trabalha-
dores, como Justiça do Tra-
balho, Ministério Público do 
Trabalho e as entidades sindi-
cais em todos níveis de repre-
sentação.

Pontos centrais desta reforma 
mostram uma série de falhas, 

que estão avaliadas por ju-
ristas como inconstitucio-

nais. 
O “negociado sobre 
o legislado”, que al-

tera o artigo 611, 
incisos A e B, 

da CLT, fere o 
artigo 8º da 

Constitutição Federal, que diz: 
“[…] o negociado prevalecer 
sobre o legislado requer a atu-
ação incondicional do sindica-
to […]”.

Por sua vez, o “contrato inter-
mitente”, onde o trabalhador re-
cebe apenas pelas horas traba-
lhadas, é uma vergonha quando 
valida o direito de exploaração 
e achatamento dos salários.

Outro ponto esdrúxulo apre-
sentado tem a ver com “a justa 
causa por perda de habilita-
ção”, cuja alteração no artigo 
482 letra ‘m’ da CLT, agora, in-
dica “conduta dolosa do con-
dutor” estando o mesmo sujei-
to a demissão sumária. É algo 
sem sentido, que um profissio-
nal do transporte seja lesado 
por simples multas de trânsito. 

A “rescisão do contrato de 
trabalho” também gera bas-
tante temor, uma vez que mui-

tos empregadores não respei-
tarão a CLT.

O artigo 510, letras A e B, 
atropela de forma grosseira o 
artigo 8º da Constitutição Fe-
deral, que respalda a atuação 
dos sindicatos nos locais de 
trabalho. 

 Outros pontos centrais desta 
arenga como jornada de 12 ho-
ras, trabalho de companheiras 
grávidas em locais insalubres 
- também mal concebidas – se-
rão corrigidas via Medida Pro-
visória, assim disse o governo.

 A reforma trabalhista não 
simboliza modernização nas 
relações entre patrões e em-
pregados, mas um crasso re-
trocesso para o desenvolvi-
mento do país.

Por isso, o Sindicato está or-
ganizado e continuará firme 
e efetivo na representação de 
toda a categoria.

novembro
azul
cuiDE Da sua 
saúDE.
o sinDicato sE 
prEocupa coM 
Você.

associE-sE E Faça partE Das lutas 
Do sinDicato. juntEM-sE a nós!!!
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um dos atos mais desonestos e selva-
gens deste governo federal foi dado com 
a reforma golpista.
com tantos anos de experiência den-
tro do movimento sindical, eu jamais 
vi algo tão grosseiro e tendencioso de 
um governo republicano, beneficiando 
sem qualquer pudor interesses de pou-
cos endinheirados em detrimento dos 
cidadãos.
por isso, companheiros, é fundamental 
seguir juntos e misturados ao sindicato, 
que é o único movimento democrático e 
social pronto para lutar por seus direi-
tos.
não podemos ficar dispersos, num mo-
mento crucial em nossa jornada, onde 
o governo estrangula nossos direitos 
e os patrões choram as pitangas nas 
mesas de negociações só querendo 
pra eles.
o sindicato está preparado para a che-
gada da reforma trabalhista, em no-
vembro, colocando à disposição dos com-
panheiros uma estrutura de trabalho 
organizada, forte e efetiva.
a entidade será atuante nas bases, nas 
articulações políticas e sindicais, e cam-
panhas salariais, batalhando por res-
peito, valorização e ampliação de con-
quistas.
não fiquem nas mãos deste governo e 
dos maus patrões.

À luta coMpanhEiros...

recado 

forte do 

presidente 

israel
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a empresa Fênix, em ilha Bela, estava realizando descontos indevidos dos companhei-
ros. acabou sendo denunciada. o sindicato foi pra cima e exigiu o retorno dos valores 
dos descontos aos trabalhadores, caso contrário o caso seria levado ao Ministério pú-
blico do trabalho.
“ninguém vai prejudicar nossos companheiros. a convenção coletiva deve ser respei-
tada e o sindicato vai ficar de olho no seu cumprimento”, afirmou o presidente.

prEsiDEntE Francisco israEl sEguE 
na DirEtoria rEElEita Da FEDEração 
EstaDual Do transportE (FttrEsp)

no dia 27 de outubro, a FttrEsp 
realizou pleito para escolha da 
nova diretoria.
o companheiro Valdir pestana 
foi reeleito com maioria esma-
gadora dos votos.
Estiveram presentes lideranças 
sindicais e políticas influentes no 
setor de transportes no Estado 
de são paulo.
o presidente do sindicato, Fran-
cisco israel, segue na diretoria 
participando das decisões estra-
tégicas para o fortalecimento da 
categoria na região.
“nosso trabalho segue forte na 
federação”, disse israel.

EntiDaDE coBra EMprEsa FêniX 
por DEscontos inDEViDos 
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com a reforma trabalhista, a partir de 13 de novembro, as 
rescisões dos contratos de trabalho não precisarão mais 
ser homologadas na entidade sindical da categoria do fun-
cionário demitido. 
assim, o sindicato não revisará na homologação se os di-
reitos estão sendo pagos corretamente. Entretanto, após a 
homologação na empresa, os sócios poderão levar os ter-

mos de rescisão no sindicato onde faremos a análise do que foi pago, o do que 
ainda ficou sendo devido, além de esclarecer outras dúvidas.

sinDicato Vai para a BasE E EntrEga 
prêMios aos coMpanhEiros sortEaDos

a direção do sindicato cumpriu sua promes-
sa e numa grande festa presenteou os com-
panheiros com lindos prêmios.
Este compromisso faz parte das ações to-
madas pelo sindicato para estreitar o rela-
cionamento e homenagear os trabalhado-
res nas bases que seguem junto nas lutas e 
mobilizações.adnilson Mendes da silva

Ecopav construção e pavimentação

ganhaDor Da BatEDEira

obedes de queiroz dos santos

praiamar transportes

ganhaDor Do aparElho DVD

joana Barbosa Verdigal

transporte cidade ubatuba

ganhaDora Do liquiDiFicaDor
Ernane luiz de souza

Expresso Fênix

ganhaDor Da tV 32’

paraBÉns

a toDos!!!
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BEnEFícios DE priMEira 

DEpartaMEnto juríDico

atendimento com Dr. alvarenga e Dra. rosana: 
segunda, quarta e sexta, das 14h às 17h.

convênios com farmácias e drogarias na região
auxílio-funeral nos momentos difíceis

convênios com centros automotivos

cuidado com o seu visual

os companheiros e seus dependentes podem aproveitar uma 
série de benefícios com os melhores descontos ou mesmo 
gratuitamente.
não perca tempo, e associe-se ao sindicato que não para de 
trabalhar pelo seu bem-estar.
para mais informações, entre em contato com o sindicato!!!

ValtEr auto cEntEr

pneus - alinhamento - 
Balanceamento - troca de óleo 

- suspensão - Freios

telefone: (12) 3895-8393
rua gerson peres de araújo, 
96 - Bairro Velha - ilha Bela

a saúde ocular em primeiro lugar!!!

rEnoVação Da cartEiraDE haBilitação grátissuBsíDio Do trataMEnto DEntário EM atÉ 100%


