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SINTRAMOJU

Em Jundiaí é Lei - 27 de Agosto

Dia do Movimentador de Mercadorias 
A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou projeto de lei, e tornou o dia 27 de agosto o Dia do Movimentador de 
Mercadorias. Com a nova lei, Jundiaí é a segunda cidade do Brasil a instituir o dia .

“De vitória em vitória vamos conquistando nosso espaço”
 Jaime Santana de Melo
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Palavra da presidente

ASSESSORIA JURÍDICA TRABALHISTA 
para mais informações entre em 
contato: contato@sintramoju.org.br

CLUB DE FÉRIAS -Projetado e 
idealizado para atender ao 
funcionalismo público em geral, 
inclusive a classe sindical, 
coopera�vas, associados classistas e 
clube de vantagens.
clubdeferias@clubdeferias.com.br 
(www.clubdeferias.com.br)
Fone: (11) 3101 - 5855 / 3101 - 0002 / 
3104 -0587.

SISNATURCARD - Fundada em 2002, 
tem como obje�vo de proporcionar 
uma ASSESSORIA em CUSTO & 
BENEFÍCIO na área de HOTÉIS, 
POUSADAS, CHALÉS, COLÔNIAS de 
FÉRIAS e PACOTES de TURISMO.
Fone: (11) 4125 0480 / (11) 3424 
2709 
( ).h�p://www.sisnaturcard.com.br

ALMEIDA VIAGENS – Descontos em 
Hotéis, Passagens Aéreas e Locação 
de Veículos.
h�p://www.almeidaviagens.com.br

CASTELO PARK AQUÁTICO – Rod. 
Floriano de Camargo Barros, km 3,5 – 
Cesário Lange. (15) 3246-1137
Descontos especiais. 
www.casteloparkaqua�co.com.br

HOTEL ALPHAVILLE (Lima 
Duarte/Minas Gerais)
Descontos especiais de 15% a 20%. 
(32) 3281-8102. 
www.chalesalphaville.com.br

PHOENIX BOLICHE BAR - Av. Nove de 
Julho, 1650. (11) 4805-2848
Descontos especiais. 
www.phoenixboliche.com.br

Mega Form Academia – Rua Campos 
Sales, 472 Centro (fone: 4521-2420). 
Desconto de 10%.

REPÚBLICA FITNESS – Rua da Varzea, 
1629 - (11) 4587-9343
Desconto de 10% nas mensalidades. 
h�p://academiarepublica.com.br/

INDOSSARE MODA FEMININA E 
MASCULINA – Rua Prof. Rachel 
Carderelli, 255 Anhangabau (fone: 
3963-8591).

FREE CABELEIREIROS – Rua Senador 
Fonseca, 1207 – Centro (fone: 4586- 
6125). Desconto de 15%.

COLÉGIO CRISTÃO - Rua Anchieta, 
313 – Centro. Fone: 4521-4241. 25% 
de desconto nas mensalidades dos 
cursos Técnicos e para os cursos de 

Ensino Médio.
IBE BUINESS 
EDUCATION/FUNDAÇÃO GETULIO 
VARGAS – descontos de 5% a 15% 
para programas de MBA Nacional e 
Pós Graduação Nacional.

INST. EVOLUÇÃO DE ENSINO DUQUE 
DE CAXIAS – 20% de desconto nas 
mensalidades

FACULDADES GRUPO ANCHIETA – 
15% de desconto nas mensalidades

FACULDADE PITÁGORAS - Rua São 
Bento, 41 – CENTRO. Fone: 2136-
7000. Desconto de 15% no valor da 
mensalidade nos cursos de 
GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO e 
IDIOMAS.

FACULDADE ANHANGUERA DE 
JUNDIAÍ – Rua do Re�ro, 3000 - 
Jardim das Hortências – Jundiai. 
Contato: (11) 3109-0600.

COLÉGIO GLOBAL – Rua Barão de 
Jundiaí, 224 – Centro. (11) 4521-4149 
– www.globalmul�.com.br
Desconto de 15% em mensalidades 
dos cursos técnicos,
Desconto de 30% em mensalidades 
dos cursos livres,
Desconto de 20% na matrícula,

YES! INGLÊS E ESPANHOL – Rua 
Francisco Telles, 330 – Vila Arens
Matrícula grá�s
50% desconto nas mensalidades,
15% desconto nos livros

TÜBINGEN IDIOMAS - Av. Dr. Olavo 
Guimarães, 84 – Vila Arens. Fone: 
(11) 4817-3788. Desconto de 30% nas 
mensalidades; Isenção na taxa de 
matricula; Digitação grá�s (qualquer 
horário); Garan�a de aprendizado; Se 
houver campanha promocional com 
descontos iguais ou superiores aos 
descontos acima descritos, o 
conveniado terá um desconto 
adicional de 5%; Cursos nas escolas 
ou empresas; Aulas 100% prá�cas; 8 
alunos por turma.

WIZARD IDIOMAS – Desconto de 
30% aos matriculados na Modalidade 
Wizard.

PEOPLE COMPUTAÇÃO - Rua Vigário 
J.J. Rodrigues, 988 – Desconto 
especial de 30% (trinta por cento) nas 
mensalidades nos cursos de 
informá�ca, inglês e espanhol. Os 
descontos não são validos para os 
cursos CTEC (plataforma avançada 
Microso�). Se houver campanha 
promocional com descontos iguais ou 
superiores aos acima descritos, o 

associado terá um desconto adicional 
de 5% (cinco por cento). Material 
didá�co gratuito.

MICROLINS – descontos de 20% a 
40% na mensalidade

S.O.S. COMPUTADORES – Av. Dr. 
Cavalcan�, 1049 – Centro. Fone: 
4587-6065

CENTRO DE EXCELÊNCIA 
ODONTOLÓGICA PACHECO: R. ATILIO 
VIANELO, 149 – VIANELO Fone: 4521-
3694 / 4586-7258.

COFAB ODONTOLOGIA:
UNIDADE I: Av. Francisco P. de Castro, 
68 Centro (fone: 44971795)
UNIDADE II: R. Alfredo Pizzocaro, 90 
Colonia (fone: 44912516)

SILPHION PHARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO – Rua Rangel 
Pestana, 482 Centro. Fone: 4586-
5383. Desconto de 10% nas formulas 
com receita e 5% nos produtos do 
balcão.

FARMÁCIA PRIMAVERA: Condições 
especiais com descontos de até 30%.
Centro: R. Quinze de Novembro, 999 
– Centro
Malota: Av. Comendador Gumercindo 
Barranqueiro, 294 – Jd. Samambaia
Disk Delivery: 39631519/39631520

DROGARIA PAULISTA: Rua Baronesa 
do Japi, 368 – Centro

ÓTICAS VISUAL – Aos conveniados 
descontos de 20% à vista e 10% 
parcelado.
R. Dr. Neves, 447 – Centro/Jundiaí. 
Fone: (11) 4587-3785
R. Coronel Leme Da Fonseca, 54 – 
Centro/Jundiaí. Fone: (11) 4522-1164
R. do Rosário, 118 – Centro /Jundiaí. 
Fone: (11) 4521-4197
Av. Brasil, 109 – Centro / Itupeva. 
Fone: (11) 4496-2366

KAIRIS OPTICAS – Rua Rangel 
Pestana, 487 Centro (fone: 4586-
4203). Desconto de 25% a vista e 15% 
a prazo.

AVENIDA CENTRO AUTOMOTIVO
AVENIDA I – Av. Henrique Brunini, 
960 – Faz. Grande. (11) 4581-6134
AVENIDA II – Av. Osmundo dos Santos 
Pellegrini, 703 – Jd. Do Trevo. (11) 
4581-7917
avenidacentroautomo�vo@yahoo.co
m.br

GRUPO SANTUCCI PREV SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS – Serviços de 
assistência e assessoria a funerais

VEJA A RELAÇÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS QUE OFERECEM AS 
MELHORES CONDIÇÕES PARA OS ASSOCIADOS AO SINTRAMOJU

Vivemos um momento ruim para o sindicalis-

mo brasileiro e trabalhadores. O baú de mal-

dades do atual governo prejudica a classe 

trabalhadora, retira direitos e dificulta o aces-

so ao seguro-desemprego e outros benefícios 

conquistados ao longo dos últimos anos com 

muita luta.

A terceirização em todas as atividades das 

empresas também foi outro duro golpe. Nós 

que, com a regulamentação da nossa catego-

ria lutamos contra as terceirizações – as 

populares gatas e consequentemente o fim 

dos “chapas”, vamos intensificar ainda mais a 

luta para provar o retrocesso que as terceiri-

zações vão trazer.

Dados de institutos renomados dão conta que 

com a terceirização, em três anos os salários 

estarão 30% menor que os atuais  além de 

aumento considerável no número de aciden-

tes de trabalho e falência do sistema SUS.

Por outro lado, estamos felizes com a inaugu-

ração do SESC Jundiaí que muito beneficiará 

os trabalhadores da movimentação de mer-

cadorias e a oficialização do dia 27 de agosto 

como o Dia do Movimentador de Mercadorias 

de Jundiaí.

Muito teremos que lutar para manter e con-

quistar direitos. A luta é enorme, mas não é 

maior que nossa vontade de vencer. E para 

isso, contamos com o apoio de todos. As 

recentes vitórias no reconhecimento de nossa 

representatividade nos dá força para jamais 

desistir da luta.

Jaime Santana de Melo, é diretor 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
na Movimentação de Mercadorias em 
Geral e Logística de Jundiaí, Campo Limpo 
Paulista, Caieiras, Cabreúva, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Itupeva, Itatiba, 
Jarinu, Louveira e Várzea Paulista.
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A Câmara Municipal de Jundi-
aí aprovou projeto de lei de 
autoria do vereador Márcio 
Petencostes de Souza, o popu-
lar Márcio Cabeleireiro, e tor-
nou o dia 27 de Agosto o Dia 
do Movimentador de Merca-
dorias. Com a nova lei, Jundiaí 

é a segunda cidade do Brasil a 
ins�tuir o Dia do Movimenta-
dor de Mercadorias, a primei-
ra foi Cajamar.
“Foi um dia muito especial 
para nós. Movimentadores de 
Mercadorias de diversas 
empresas foram até à Câmara 

Municipal para acompanhar a 
votação do projeto que rece-
beu apoio total dos vereado-
res”, disse o presidente Jaime 
Santana de Melo.
A aprovação da lei é um marco 
importante na história  de 
lutas, e reconhecimento, por 
parte do legisla�vo, do traba-
lho que é desenvolvido pelo 
SINTRAMOJU, para uma das 
maiores e mais forte categoria 
do país.
O presidente Jaime disse que 
a inicia�va do vereador  Már-
cio Cabeleireiro, se deu após 
ele conhecer o trabalho do 
Sindicato. “Sentamos algu-
mas vezes para conversar 
sobre a regulamentação da 
categoria com a lei 12.023 de 
27 de agosto de 2009, e o vere-

ador disse que apresentaria o 
projeto e buscaria apoio dos 
demais vereadores para apro-
vação. E foi o que aconteceu”.
Com a ins�tuição do Dia do 
Movimentador de Mercadori-
as – 27 de agosto, o Sindicato 
vai negociar com as empresas 
uma forma de reconhecimen-
to e valorização do trabalha-
dor. As empresas poderão 
optar e conceder um dia de 
descanso, pagar este dia 
como hora extra ou ainda 
encontrar outra forma de 
valorizar os trabalhadores. 
"Vamos lutar para que outras 
cidades sigam o exemplo e 
estabeleçam também o Dia 
do Movimentador de Merca-
dorias", concluiu o presidente 
Jaime Santana.

Jundiaí já tem o Dia do Movimentador de Mercadorias

Reajuste salarial é de 7,30%
tíquete alimentação vai para R$ 18,50

A Convenção Coletiva de 
Trabalho que garante rea-
juste dos salários e outros 
benefícios aos Trabalha-
dores na Movimentação 
de Mercadorias e Logísti-
ca foi assinada pelo nosso 
Sindicato. O reajuste para 
q u e m  g a n h a  a t é  R $ 
5.741,00 será de 7,30%, a 
cesta básica deve ter no 
mínimo 40 quilos ou a 
empresa pode fornecer o 
vale supermercado no 
valor de R$ 161,00.
A Convenção estipula ain-
da, multa de 10% sobre o 
salário para a empresa 
que atrasar o pagamento 
dos trabalhadores por até 
20 dias, para o período 
subsequente a multa é de 
5% por dia.
As empresas são obriga-
das a fornecer alimenta-

ção no local de trabalho, 
seguindo as regras do 
PAT, ou fornecer tíquete 
no valor mínimo de R$ 
18,50, por dia de trabalho.
Com o reajuste (7,30%) o 
sa lár io  normat ivo de 
admissão para o empre-
gado serviço geral é de R$ 
921,00; para o operador 
de transpaleteira elétrica 
R$ 987,15. Para o confe-
rente com até dois anos na 
função o salário inicial é de 
R$ 1.118,00 e para o ope-
rador de empilhadeira 
com até dois anos na fun-
ção R$ 1.184,00.
Pela Convenção, o Sintra-
moju é o legítimo repre-
sentante dos Trabalhado-
res na Movimentação de 
Mercadorias e Logística 
de Jundiaí e Região.

Campanha salarial 2015

Com a aprovação do projeto de 

lei 4.330/2004, que regula-

menta a terceirização de traba-

lhadores em todas as a�vida-

des de uma empresa, a luta dos 

trabalhadores agora é para que 

os senadores rejeitem a pro-

posta que é prejudicial aos 

trabalhadores.

“É um retrocesso dos direitos 

dos trabalhadores. Infelizmen-

te, a Câmara dos Deputados 

não ouviu o clamor da classe 

trabalhadora e aplicou mais 

esse golpe nos trabalhadores. 

Agora vamos pressionar os 

deputados”, disse o presidente 

do nosso Sindicato Jaime San-

tana de Melo.

Veja os principais pontos que a 

terceirização vai prejudicar os 

trabalhadores

1- Salários e bene�cios devem 

ser cortados - O salário de tra-

balhadores terceirizados é 24% 

menor do que o dos  emprega-

dos formais, segundo o Dieese.

2- Número de empregos pode 

cair - Terceirizados trabalham, 

em média, três horas a mais por 

semana do que contratados 

diretamente. Com mais gente 

fazendo jornadas maiores, 

deve cair o número de vagas 

em todos os setores.

3- Risco de acidente deve 

aumentar - Os terceirizados 

são os empregados que mais 

sofrem acidentes. 

4- Negociação com patrão 

ficará mais di�cil - Terceiriza-

dos que trabalham em um 

mesmo local têm patrões dife-

rentes e são representados por 

sindicatos de setores dis�ntos. 

Essa divisão afeta a capacidade 

de pressão por bene�cios. 

5- Maus empregadores sairão 

impunes - Com a nova lei, ficará 

mais di�cil responsabilizar 

empregadores que desrespei-

tam os direitos trabalhistas.

 contra a terceirização
Trabalhadores se unem

Trabalhadores acompanharam a votação 
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Sesc Jundiaí - mais um benefício para o trabalhador
O presidente do nosso Sindicato Jaime 

Santana de Melo e o diretor Wilton Luis 

Mathias, par�ciparam da inauguração do 

SESC Jundiaí, ocorrida no dia 18 de abril.

Com 30 mil m2 de área construída, a nova 

unidade  oferecerá a�vidades de cultura, 

educação, esportes, lazer, saúde e ali-

mentação para moradores de Jundiaí e 

das cidades do entorno.

Jaime Santana disse que a nova unidade 

do SESC irá beneficiar os associados do 

Sindicato. "Nossa intenção é ir de empre-

sa por empresa para cadastrar todos nos-

sos filiados, para que possam, juntamen-

te com seus familiares usufruírem deste 

espaço. O Sesc vai se tornar um ponto de 

encontro dos associados que poderão 

pra�car esporte, u�lizar das piscinas e de 

outros bene�cios. É uma parceria que já 

deu certo", disse o presidente.

O SESC possui: Ginásio de esportes com 

infraestrutura para eventos; 03 Salas de 

ginás�ca; Quadra poliespor�va externa; 

Conjunto aquá�co; Piscinas recrea�va e 

infan�l descobertas e clima�zadas, 

Piscina semiolímpica e infan�l coberta e 

aquecida, Deck e Solário; Campo de Fute-

bol Society; Ves�ários; Espaço de brincar; 

Biblioteca; Internet livre; Teatro; Sala de 

múl�plo uso; Espaço para Exposições 

além de quatro consultórios odontológi-

cos.

)SABER!

A Jus�ça Trabalhista reconheceu em duas ações a representa�vidade do nosso 
Sindicato. Em uma das ações, o Sintramoju recorreu da decisão proferida pelo 
desembargador do TRT15 João Ba�sta Mar�ns César, que reviu seu posicionamen-
to e com base em decisões proferidas afirmou que o Sintramoju é quem representa 
os trabalhadores na movimentação de mercadores e logís�ca. Na ação, a Duratex, o 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Jundiaí e Região e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviári-

os de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jarinu, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caie-
iras, Vinhedo, Louveira, Itupeva, Ita�ba e Morungaba, não aceitavam o Sintramoju como representan-

te dos trabalhadores na movimentação de mercadorias e logís�ca de Jundiaí e Região.
Na decisão o desembargador foi taxa�vo ao afirmar que com a edição da Portaria MTb 3204/88, os trabalhadores na 

movimentação de mercadorias em geral  passaram a ser agregados em categoria diferenciada, integrante do 3º Grupo – Traba-
lhadores no Comércio Armazenador – do plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, previsto no quadro 
de a�vidade e profissões a que se refere o art. 577 da CLT.

Está é a decisão do desembargador:
“...do reconhecimento do sindicato 
recorrente como legí�mo representan-
te da categoria diferenciada dos movi-
mentadores de mercadorias de Jundiaí 
e região é a determinação para que a 
..... DURATEX S.A. pagar ao sindicato 
recorrente as contribuições sindicais 
vencidas em relação aos empregados e 
trabalhadores avulsos integrantes da 
categoria profissional da movimenta-
ção de mercadorias, com juros e corre-
ção monetária, a par�r de 30.04.2012, 
além, evidentemente, das contribui-
ções vincendas.
Em outra ação movida pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Transporte Rodo-
viários de Jundiaí e Região e a empresa 

AGV Logis�ca S.A., uma nova vitória do 
nosso Sindicato, o desembargador  
Samul Hugo Lima, citou que a represen-
ta�vidade sindical tem, além do TRT 15, 
alcançado outras esferas,  e afirmou 
que os trabalhadores, empregados e 
avulsos, em a�vidade de movimentação 
de mercadorias pertencem à categoria 
diferenciada e são representados pelo 
Sindicato dos Trabalhadores na Movi-
mentação de Mercadorias em Geral e 
Logís�ca de Jundiaí e Região. Aliás, o 
citado sindicato encontra-se devida-
mente cons�tuído e registrado, o que 
legi�ma a sua atuação junto aos traba-
lhadores organizados como categoria 
profissional diferenciada na movimen-
tação em geral. 

O desembargador foi além ao afirmar:

 “De se notar que a criação de sindicato 
específico, para fins de representação 
dos trabalhadores que atuam na movi-
mentação de mercadorias em geral se 
harmoniza com os interesses dos repre-
sentados, que passam a contar com 
representante de classe que poderá 
melhor expressar os seus anseios”.
 
O presidente do nosso Sindicato, Jaime 
Santana, disse estar muito feliz com as 
decisões. “Isto prova que estamos no 
caminho certo. Nossa meta é o fortale-
cimento da nossa categoria e a valoriza-
ção do trabalhador”, concluiu o presi-
dente.
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