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Sindicato dos Metalúrgicos: juntos nós 
somos mais fortes 

Tente imaginar, por 
alguns minutos, como seria 
a realidade trabalhista do 
país se os trabalhadores não 
tivessem benefícios e direitos 
básicos como 13° salário, 
férias remunerada, licença 
maternidade entre tantos 
outros. Todos esses direitos, 
garantidos na Constituição de 
1988, foram resultados das 
ações conjuntas entre sindicato 
e trabalhador.

Na região de Jundiaí, Várzea 
Paulista e Campo Limpo 
Paulista, não foi e não é 
diferente. Ao longo dos 70 anos 
do Sindicato foram muitas 
lutas, confl itos e conquistas. 
Vale transporte, cesta básica, 
reajustes nas Participações 
nos Lucros e Resultados 

(PLR), avanços nas Campanhas 
Salariais e acordos de garantia 
do emprego estão entre as ações 
que resultaram da união de toda 
uma categoria. Sendo assim, 
não existem dúvidas de que o 
trabalhador aliado ao sindicato 
tem voz ativa e garante bons 
resultados. 

“O dever de uma entidade 
sindical é defender o seu maior 
patrimônio, o trabalhador. Todos 
nossos interesses econômicos 
e políticos giram em torno das 
reivindicações e da união dos 
companheiros”, explica Eliseu 
Silva Costa, presidente do 
Sindicato. 

A união nas fábricas trouxe 
conquistas além da esfera tra-
balhista e a vida do trabalhador 
fora da empresa também foi 

benefi ciada. As entidades 
sindicais puderam oferecer 
melhores serviços à categoria: 
assistência jurídica, médica, 
educacional e até o lazer são 
uma realidade do universo 
sindical. 

“No nosso Sindicato, toda 
a estrutura  formada é conse-
quência da união. A nossa Sede 
possui muitos serviços em favor 
da categoria, seja na esfera 
jurídica, educacional ou de bem 
estar. O nosso Clube de Campo 
é um local maravilhoso onde a 
união da família metalúrgica se 
expande ainda mais”, disse o 
presidente.

Seja membro da família 
metalúrgica. Sindicalize-se, faça 
parte dessa história de lutas e 
conquistas. 

O Sindicato vai até a sua empresa. Fique sócio na hora!
Thyssenkrupp: Dias 8, 9, 13 e 14/02, das 9h30 às 14h30. O plantão móvel da secretaria do 

Sindicato estará ao lado da portaria da empresa para cadastrar novos sócios. 
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outros grupos. Mas com muita 
persistência conseguimos 
encontrar uma alternativa”, 
disse a vice presidente do 
Sindicato, Rose Prado. 
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Nesses tempos de dura 
recessão econômica pela qual o 
Brasil passa, pode até parecer 
mais “frequente” conviver com 
fatos que relatam demissões, 
fechamento de empresas, retirada 
de benefícios e ameaças aos 
direitos do cidadão.

Porém, eu vejo o contrário: 
enxergo nesse momento a 
melhor época para lutarmos 
pela manutenção dos direitos 
sociais e trabalhistas, já que eles 
são instrumentos relevantes 
e fundamentais para uma 
distribuição de renda justa. 

É nesse sentido que chamo 
todos os companheiros a estarem 
mais próximos do Sindicato e 
conhecer de perto as nossas lutas. 
Sabemos, diante de todo nosso 
histórico que já soma 70 anos, que 
quando estamos unidos por um 
mesmo ideal, nos fortalecemos 
para enfrentar os desafi os que 
aparecem.

Só assim conseguiremos 
combater as irregularidades do 
mundo do trabalho, que tiram 
a dignidade e desrespeitam o 
trabalhador. Esse é o nosso papel: 
ir até às últimas consequências 
em defesa do emprego e dos 
metalúrgicos.

Vamos à luta, companheiro!

A proximidade 
que fortalece
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BBosch

BBosch, 19/1
Os trabalhadores votaram 

pela adesão às diretrizes 
negociadas pelo Grupo 3 
com pequenas mudanças na 
forma de aplicação.O fato do 
Grupo 10, ao qual pertence 
a BBosch, não fechar um 
acordo salarial fez com que 
a negociação fosse feita de 
forma direta. “A primeira 
proposta apresentada pela 
empresa não era vantajosa, 
pois estava muito abaixo de 

Assembleias

Ações conjuntas garantem 
benefícios aos trabalhadores

As ações sindicais ao 
lado dos trabalhadores 
continuam rendendo re-
sultados positivos. No dia 
30/1, os trabalhadores da 
Cassioli aprovaram o valor 
da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). O benefício 
teve reajuste de 10% e será 
pago em parcela única no 
dia 15/2. Além disso, houve 
melhorias na cesta básica. 

Os trabalhadores da 

Macaferri também aprova-
ram o valor negociado no 
dia 13/1, o benefício foi 
pago em parcela única no dia 
3/2. 

“Estamos trabalhando 
muito nos benefícios da 
categoria, e quando o 
trabalhador se une ao 
Sindicato os resultados 
positivos aparecem”, expli-
cou o diretor José Carlos 
Cardoso (Mineiro). 

união dos trabalhadores. Não 
tenho dúvidas de que ações 
como essa irão ser muito úteis 
em lutas futuras”, declarou o 
diretor José Carlos Cardoso 
(Mineiro). 
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Alpino

Alpino, 26/1
Os trabalhadores apro-

varam o valor da Partici-
pação nos Lucros e Resultados 
(PLR) e a redução do valor do 
convênio médico. Após um 
manifesto realizado pelos 
trabalhadores no dia 23/1, 
devido à insatisfação com 
valores dos benefícios, o 
Sindicato obteve sucesso. 
Além da PLR, foi possível 
obter uma redução de 20% 
nos valores do convênio. “Esse 
resultado foi um refl exo da 

pois estava muito abaixo de pois estava muito abaixo de 

FGTS - FIQUE ATENTO! A Caixa informou que terá início em 
março o saque das contas inativas do FGTS de contratos de 
trabalho encerrados até 31/12/2015. O calendário ofi cial 
para os saques será divulgado ainda este mês. 
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Educação com descontos
Incentivar a formação edu- 

cacional e profissional dos 
trabalhadores e de suas famílias 
é função do Sindicato, que 
tem convênios e parcerias com 
escolas e faculdades. Quem é 
sócio  tem descontos que variam 

de 10 a 40%, dependendo da 
escola e do curso.  Para conseguir 
o desconto é simples, basta reti-
rar a carta de encaminhamento 
na Sede do Sindicato, das 8 às 
18h. Aproveite os convênios e 
invista em você!

-Escolas e Faculdades Anchieta –  15% de desconto do ensino fundamental à pós-graduação nas 
unidades de Jundiaí, Indaiatuba e São Paulo. 
-UNIP – 10% de desconto nos cursos superiores de graduação e pós-graduação em todas as 
unidades, em diversos municípios. 
-Faculdades Anhanguera – 10 a 20% de descontos nos cursos superiores e de pós-graduação, 
variando de acordo com cada unidade. 
-Faculdades Pitágoras – 15% de desconto nas mensalidades em Jundiaí. 
-FACCAMP  – 10% de desconto nos cursos superiores de graduação em Campo Limpo. 
-Objetivo Jundiaí – 20% de desconto nos cursos de educação infantil, ensino fundamental, ensino 
médio, curso pré-vestibular. 
-Colégio Duque de Caxias – desconto de 20% na mensalidade e matrícula nos cursos de mecânica, 
mecatrônica e eletrônica. 
-Microlins - 30 a 40% de desconto nos cursos de Informática + isenção de matrícula, material 
didático, curso de digitação e palestras. Há ainda Gestão Empresarial, Logística, Hardware e outros 
cursos VIPs.
-SKALLA – cursos de músicas - desconto de 25% para: violão, guitarra, baixo, bateria, telado, piano, 
violino, sax e canto. 

Se você é metalúrgico e estuda, fique atento! A Convenção Coletiva garante vários direitos 
que podem facilitar a sua vida. Confira:

• O trabalhador estudante não pode ter seu horário alterado até o término da etapa que 
estiver sendo cursada, desde que a empresa tenha sido notificada sobre os estudos.

• O abono de falta para a realização de provas é garantido, desde que a empresa seja avisada 
com oito dias de antecedência. A mesma garantia vale para os vestibulares, limitada às duas 
primeiras inscrições comunicadas ao empregador.

• Para quem precisa de estágio e trabalha com atividade compatível com a formação, a 
empresa deve garantir a realização do estágio preferencialmente em suas dependências. 

Metalúrgico estudante tem direitos

Haverá plantão na Sede do Sindicato no dia 18/2, das 
9h às 13h. É a oportunidade para fazer a atualização de 
endereço, carteirinhas e resolver pendências, deixando 
tudo em ordem para aproveitar o Carnaval. Programe-se! 

Para quem não é sócio, essa é a oportunidade de fazer 
parte do Sindicato. Para se associar, os documentos são 
os seguintes: carteira profissional, último holerite, CPF/
RG, comprovante de endereço, certidão de casamento e 
certidão de nascimento do(s) filho(s) (menores de 18 anos). 

Plantão na Sede antes do Carnaval 
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O atendimento na Sede será das 9h às 13h 
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Sessão de Férias foi um sucesso 
Durante as férias a diversão foi intensa no CineArte. A Sessão de 

Férias contou com dois clássicos da Disney: “A Bela e a Fera”, exibido 
no dia 28/1, e “Bolt – Supercão”, exibido no dia 31/1. 

A sócia Sueli Alves Pouza trouxe suas sobrinhas Julia Nicole Ferreira, 
de 12 anos, e Lara Ferreira, de 8 anos. “Gostei muito do fi lme e me 
diverti. E ainda tenho mais uma semana de férias “, disse a pequena 
Lara. No dia 7/3, às 14h30, o CineArte recebe a Sessão Pipoca com a 
exibição de “Os Três Patetas”. A entrada é gratuita e haverá distribuição 
de suco e pipoca. 

No próximo sá-
bado, dia 11/02, os 
pescadores poderão 
se divertir em uma 
boa sessão de pesca 
no Lago Grande do 
Clube de Campo dos 
Metalúrgicos. Confira 
os valores: R$ 30 para 
os sócios, R$ 60 para 
não sócios, até 10 
quilos de peixe. Acima 
disso, serão cobrados 
R$ 15 por quilo. 

Lago Grande 
aberto
no dia 11/02

Vem aí o CarnaMetal 2017 
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O CarnaMetal 2017 está 
chegando! A folia contará com 
duas matinês, no dias 26 e 
28/02, com um horário especial 
estendido: das 15 às 20h, ou 
seja, mais tempo para curtir e 
dançar. E também haverá um 
baile noturno no dia 25, das 
23h às 4h. A animação fi cará 
por conta da banda Skyppe, que 
não vai deixar ninguém parado. 

Sócios têm entrada livre, 
basta apresentar a carteirinha. 
Para não sócios, o Sindicato 
mantém o mesmo valor do 
ingresso cobrado nos anos 
anteriores. 

Baile noturno, sábado 25/02: 23h às 4h  - Não sócios: R$ 50 homem, R$ 30 mulher
Matinês: domingo, 26/02, e terça-feira 28/02 - Não sócios: R$ 30 homem, R$ 15 mulher.

A folia contará com duas matinês e um baile noturno, e a animação fi cará por conta da Banda Skyppe
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Vem aí o Campeonato de Futebol de Campo 
dos Veteranos! Preparem suas equipes!
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