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Aposentadoria
A famosa regra 85/95 deixa muitas
dúvidas sobre a aposentadoria.
Preocupados com isso a diretoria
do Sintracargas buscou um
especialista para atender os seus
associados. Ele tem plantão em
nossa Casa de Serviços.
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É Campeão!!!
Prime F.C. se consagra campeão
em uma final memorável contra
Unidos da Louça. Final teve ainda
a festa da família.
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Quitação
Anual

2018 foi de muitos
desafios mas de grandes
conquistas para a
categoria.

Sindicato vai até
as empresas para
tirar as dúvidas dos
trabalhadores.

Pegadinha que veio
atrelada a reforma
trabalhista
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Palavra do Presidente

2018 foi de muitos desafios
mas de excelentes resultados
Desde de janeiro deste ano,
toda a diretoria sabia que não
teríamos um minuto de descanso durante todo ano. E começou
bem cedo, em janeiro já estávamos preparando as campanhas
salarias de todos os setores.
A direção do Sintracargas de
Jundiaí e região partiu para as
portas das empresas para ouvir
os companheiros e as companheiras, todo dia tinha alguém
em alguma empresa conversando com a categoria. Ao mesmo
tempo ampliava os atendimentos em nossa casa de serviço e
em nossa sede. Fortalecemos a
subsede de Caieiras, Franco da
Rocha e Francisco Morato e abrimos o escritório do sindicato na
cidade de Itatiba para atender a
região.
Ampliamos nossos convênios
e afinamos a viola de nossa parceria com o Clube São João.
Chegou maio e a campanha
salarial do setor do cargas estava
duríssima, com uma choradeira
do patronal e muita insegurança gerada pelo período eleitoral brasileiro, quem seria eleito presidente da república?
Mas com muita paciência e apoio dos trabalhadores fechamos a campanha salarial com aumento real de salários e assim se confirmou em
todos os outros setores. Manter os direitos, reposição de inflação e aumento real de salários, são premissas que esta diretoria do nosso sindicato não abrem mão.
Agora é hora de planejar 2019 e podem ter certeza, muitos mais desafios teremos pela frente.
Quero desejar a todos os companheiros e companheiras que as festas
que se aproximam sejam de muita paz, saúde e prosperidade. Que Papai
do Céu abençoe cada lar e nos ilumine com sua sabedoria para podermos ser cada dia um pouquinho melhor.
Um grande abraço,
Reinaldo Rabelo
Presidente

IBG: A empresa continua fazendo banco de horas
sem acordo com o Sindicato, não cumprindo o nossa
Convença Coletiva de Trabalho. Portanto companheiro e companheira estamos colocando nosso
departamento jurídico a disposição de todos para
entrar com ação trabalhista.
IBG 2: Tem também a questão do convenio medico,
a administração da empresa continua cobrando a
sinistralidade, este custo é da empresa. Estamos de
Olho.
MAXIMUS TRANSPORTE: Está com excesso de
jornada, com banco de horas irregular e não realiza
o pagamento das horas extras. O Sintracargas convocou a empresa para uma reunião e a mesma não
compareceu. Solicitamos fiscalização perante Ministério do Trabalho e Emprego, se a empresa não quer
resolver por bem que seja por mal.
TRANSPORTES IMEDIATO: Já notificamos a tomadora de serviços da Ambev pelo não pagamento do
reajuste da Data Base até a presente data. Denunciem pois juntos somos fortes e podemos defende-los
CYCLON: Lá está a verdadeira “casa da mãe Joana”,
não paga 100% nas horas extras quando realizadas aos domingos e feriados; cortaram o convenio
medico sem comunicar ninguém; a PLR não foi paga
para todos e, horas extras normais não estão sendo
pagas. O sindicato está convocando a empresa para
solucionar os problemas.
BANCO DE HORAS E PRORROGAÇÃO DA
JORNADA: Companheiros e companheiras, caso
sua empresa esteja impondo sem acordo com o
Sintracargas, conforme C.C.T., este está irregular.
Procure nosso departamento jurídico.
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Craques da bola abrilhantam as finais
do Campeonato de Futebol Society
Domingo de sol no Clube São João, em Jundiaí, tudo pronto
para as decisões e em pouco tempo saberíamos quem seriam os
3 melhores times da categoria.
Encerra o primeiro jogo da rodada, um jogo incrível e o Unidos
da Cerveja F.C. conquista a terceira colocação e, ainda se destaca
como a equipe menos vazada, sofreu apenas 14 gols e a equipe
mais disciplinada, mostrando que não é preciso ser um “pitbull
raivoso” para não tomar gols.
Agora todos holofotes estão virados para a grande final, A
Rádio Cidade de Jundiaí realizou a transmissão ao vivo do jogo.
Com a bola rolando O Prime F.C. envolve o Unidos da Louca que
não se entrega e, em um jogo disputadíssimo do início ao fim, o
torneio Sintracargas de Futebol Society conhece seu campeão,
O Prime F.C.
Comemorações em campo, premiações entregues, ficando
agora o gostinho de quero mais, em 2019 promete mais um
sensacional torneio do sindicato.

Premiações da competição

Equipe Campeã Prime F.C

Vice Campeã Unidos da Louça

Festa da Família: Confraternização entre times,
familiares e amigos fecha com chave de ouro
A diretoria do sindicato proporcionou aos participantes do
Torneio de Futebol Society e aos seus familiares e amigos uma
confraternização após o encerramentos dos jogos.
De acordo com Reinaldo Rabelo o objetivo do futebol sempre
foi a confraternização entre todos e que a cada ano está ficando
melhor.
“Fizemos questão de homenagear o Clube São João e a Rádio
Cidade pela parceria, mas mais do que tudo, queremos homenagear
e agradecer a todos os companheiros e as companheiras que junto
com a diretoria do sindicato deram condições para que tudo isso
acontecesse. Qualidade de vida dos trabalhadores sempre foi e
será a nossa missão e, o esporte e a cultura fazem partem disso.
Vamos lutar e confraternizar cada nova conquista da categoria”
conclui Rabelo.
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Alteração da regra 85/95 nas concesssões
de aposentadoria por tempo de contribuição
Os associados devem ficar atentos a mudança que
ocorrerá na virada do ano na famosa Regra 85/95 prevista na Lei nº. 13.183/15 para as concessões de aposentadorias por tempo de contribuição.
A Lei nº. 13.183/15 trouxe uma significativa mudança na regra de concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição através da formula 85/95, esta
regra leva em consideração o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição
do segurado (30 anos para mulheres e 35 anos para
homens), alcançados os pontos necessários, será possível receber a aposentadoria sem a aplicação do FATOR PREVIDENCIÁRIO, o grande vilão das aposentadorias por tempo de contribuição.
Até 30 de dezembro 2018, para se aposentar por
tempo de contribuição, sem incidência do FATOR PREVIDENCIÁRIO, o segurado deverá somar 85 pontos, se
mulher, e 95 pontos, se homem.
A partir de 31 de dezembro de 2018, para afastar
o uso do FATOR PREVIDENCIÁRIO, a soma da idade
e do tempo de contribuição terá de ser 86, se mulher,
e 96, se homem. A lei limita esse escalonamento a
2026, quando a soma para as mulheres deverá ser de
90 pontos e para os homens, 100.
Vale lembrar, se o segurado completar os requisitos
neste ano (2018), mas deixar para pedir o benefício só
no ano que vem, ainda assim, terá direito à fórmula
85/95, pois o segurado possui o direito ao melhor benefício sempre (Artigo 122 da Lei nº. 8.213/91).
Acrescenta-se, ainda, que mesmo que o segurado
não venha completar a pontuação (85/95) necessário
este ano, vale a pena se planejar para ter o benefício
sem a incidência do FATO PREVIDENCIÁRIO.
O SINTRACARGAS oferece aos seus associados que
deseja planejar sua aposentadoria, o serviço de análise
de documentos, contagem de tempo de serviço, bem
como esclarecendo dúvidas sobre aposentadorias e
demais benefícios concedidos pela Previdência Social
(INSS), este atendimento é realizado por um advogado
especialista em aposentadorias todas as quartas feiras
na Casa de Serviços das 9 hs às 12 hs.

A Quitação Anual dos
Direitos Trabalhistas
Companheiros e companheiras não assinem
individualmente
A lei 13.467 de 2017, no artigo 507-B da CLT, apresenta o seguinte termo:
“É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de
emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da categoria.”
Nesse sentido, companheiros e companheiras, caso a empresa procurar
você para fazer a quitação anual individualmente não assine. A partir do momento que você assinar não há qualquer possibilidade de fazer uma reclamação trabalhista, a quitação será usada pela empresa para comprovar que tudo
estava correto. Quitação feita individualmente só terá validade com homologação do Sintracargas, conforme lei.
O Sintracargas de Jundiaí e região irá fiscalizar se o nosso acordo coletivo
e mais a CLT estão sendo cumpridas, para depois, homologar o termo de quitação.

Dia de Cidadania
Sintracargas visita as empresas para tirar as
dúvidas dos companheiros e companheiras
Chamamos “Dia de Cidadania” por que neste dia os trabalhadores podem
ter orientações na área trabalhista e sobre os acordos coletivos e ainda, podem
fazer corte de cabelo com o cabeleireiro da entidade, totalmente gratuito.
Já foram várias visitadas e a aceitação superou as expectativas. Logo
estaremos na sua empresa.

