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VOTE CONTRA E EVITE PREJUÍZOS HISTÓRICOS 
Disponível no Portal E-Cidadania, o Senado Federal abriu a 
Consulta Pública sobre o PLC 38/2017, que trata sobre a   
reforma trabalhista e seus inúmeros prejuízos aos trabalhadores 
brasileiros. E é de grande importância a participação e       
atuação de cada cidadão com o voto contra a retirada dos 
nossos direitos conquistados após muitos anos de luta. 
 

Solicitamos a todos os trabalhadores o apoio e a participação 
contra a reforma trabalhista, assim como aos seus familiares, 
amigos e conhecidos. Estamos em um momento crítico, que 
se sancionada a investida contra os trabalhadores, vamos 
acabar retrocedendo anos de conquistas e vivendo em       
situações precárias de trabalho. 
 

Vamos atuar juntos para barrar esse retrocesso. Para fazer   

a sua parte, acesse o link: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=129049  e VOTE 
NÃO para a reforma trabalhista. 
 

Você sabia? 
 

Se sancionada, a reforma trabalhista poderá parcelar suas férias em 3 vezes (a critério da empresa), reduzir o  
horário de almoço de 1h para 30 minutos e abrirá as portas paras empresas nos pagarem por produtividade e não 
pela jornada de trabalho. Atividades como a troca de uniforme, higiene pessoal, descanso, alimentação serão  
desconsideradas do horário de trabalho. 
 

E apesar dessas condições, a jornada de trabalho irá aumentar, precarizando ainda mais a vida do trabalhador. E 
para cobrar os direitos na justiça será bem difícil: quem ingressar com uma ação reclamando de danos que a    
empresa lhe causou, pode ter que pagar por isso. Ele será responsabilizado pelo pagamento dos honorários        
periciais, caso perca o processo – que atualmente é pago pelo judiciário. Como se não bastasse, o trabalhador 

que entrar na justiça e não tiver o seu processo resolvido em até 8 anos, perderá seus direitos e o        
processo será extinto. 
 

Tais medidas denotam claramente a vontade do governo em proteger as empresas, assustando o trabalhador,  
para que não entre na justiça e cobre o seu direito. A justificativa dos político que diz ser para inibir aventureiros,  
na verdade é para inibir os trabalhadores que tem seus direitos sonegados pelos patrões. 
 

FONTE: CONTRASP 

SENADO ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE A  

REFORMA TRABALHISTA  
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MOBILIZAÇÃO CONTRA A REFORMA  

O SINDICATO DE VIGILANTES DE GUARATINGUETA E REGIÃO esteve presente na marcha realizada 
no dia 28/04 em Guaratinguetá contra as reformas. 
 

O Sindseg juntamente com várias entidades de classes de várias categorias manifestaram o               
descontentamento da categoria com relação a “DESTRUIÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS”. 
 

Na reforma previdenciária a pretensão do governo é extinguir com os adicionais de periculosidades e a 
nossa categoria será diretamente atingida (O FIM DA APOSENTADORIA ESPECIAL), pois foi uma   
conquista que há muito esperávamos e não será arrancado de nós de maneira sórdida. 
 

É de suma importância que façamos pressão no SENADO FEDERAL, enviando e-mails para todos os 
senadores demonstrando a nossa indignação com a reforma trabalhista. 
 

A reforma previdenciária está na CÂMARA DOS DEPUTADOS para votação e também é                         
importantíssimo que manifestemos nossa posição contrária a essa reforma. 
 

Caso essas reformas trabalhistas e previdenciárias sejam aprovadas no Congresso Nacional estaremos 
retroagindo à época da escravatura no Brasil. 
 

E só para os desavisados, o argumento que alguns estão usando dizendo que a nossa briga é por causa 
do “imposto sindical” informamos que isso é mentira, pois retirada da obrigatoriedade só afetará entidades 
sem filiação. É bom deixar cientes que, caso a reforma trabalhista seja sancionada o empregado         
negociará com o patrão e ai será a lei da empresa, ou seja, passarão a ficar 100% na mão do patronato.  

CONTRA AS REFORMAS TRABALHISTAS E 

PREVIDENCIARIAS  
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TRABALHISTA E A PREVIDENCIÁRIA 

A HORA DE REAGIR É AGORA 
Temos visto no cenário nacional as diversas investidas do governo contra todos os direitos dos            
trabalhadores, medida que são ditas por eles (Governo) como necessária para retirar o Brasil da crise. 
Uma grande mentira, as medidas não irão criar mais empregos e foram feitas para agradar os              
empresários que estão por traz de tudo isso com financiamento de campanhas milionárias e com         
pagamento de milhões em propinas como vimos nos últimos noticiários. 
 

O governo tem perdoado dividas de grandes empresas com o INSS e não tem cobrado de outras       
empresas com a JBS que deve quase 2 BILHÕES DE REAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL devedora 
de 500 MILHÕES de Reais, os CORREIOS devem 378 MILHÕES, BANCO DO BRASIL com uma divida 
de quase 209 MILHÕES, o BRADESCO deve 465 MILHÕES e outros segundo a PGFN - Procuradoria  

Geral da Fazenda Nacional . Os devedores da Previdência   acumulam uma dívida de R$ 426,07 bilhões, 
quase três vezes o atual déficit do setor, que foi cerca de R$ 149,7 bilhões no ano passado e governo 
quer que nós trabalhadores paguemos esta conta. 
 

Não somo contra as reformas e sim contra como ela está sendo feita, os trabalhadores que serão os 
mais afetados devem ser ouvidos. 
 

Ou nós agimos agora ou colheremos os frutos amargos das reformas. O governo propõem o FIM DA     
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS VIGILANTES, o fim da justiça gratuita para os trabalhadores 
dificultando o acesso a Justiça do Trabalho, a negociação direta com os trabalhadores que não terão  
outro meio do que aceitar o que lhe for imposto nessa negociação entre outra medidas. 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/


1° churrasco dançante 

Do sindseg 
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CHURRASCO DANCANTE EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO 
 

Gostaríamos de agradecer a todos que prestigiaram o nosso churrasco dançante 
em comemoração ao dia do trabalho. Foi um sucesso novamente, muita              
descontração, boa musica, bate papo num ambiente familiar e saudável.              
Toda a diretoria do Sindseg agradece imensamente. 

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR 

As regras mudaram, a avaliação passo a  ser de Janeiro a Dezembro e por causa destas        
mudanças este ano  receberemos o valor do PPR proporcional a 07/12 avos dos 25%  ou seja 
14,58% do piso vigente no último mês de   apuração. O Pagamento será feito até o último dia útil 
de julho de 2017, o piso de referencia é o de Dezembro de 2016. 
 

Piso de Referencia Dezembro 2016 = R$ 1351,78 
Valor do PPR 2016 = R$ 197,09 


