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Tudo pronto para o CarnaMetal 2017
O CarnaMetal 2017 está aí e 

o Sindicato já está preparado 
para a folia. Serão 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. 

Quem comandará os foliões 
é a Banda Skyppe, que promete 
agitar com seu repertório 
carnavalesco e outros sucessos.

Sócios têm entrada livre, 
basta apresentar a carteirinha. 
Para não sócios, o Sindicato 
mantém o mesmo valor do 
ingresso cobrado nos anos 
anteriores (confi ra no quadro 
abaixo). Traga a família e 
chame os amigos para curtir 
o CarnaMetal no Clube de 
Campo!

Funcionamento do Clube
O Clube de Campo funciona 

normalmente durante os dias 
de Carnaval (25 a 28/02). A 
academia abre no sábado, dia 
25, e depois retorna na quinta-
feira, dia 2/03. Pesqueiro Pesque 
& Pague e piscina também 
funcionam normal. Somente 
na Quarta-Feira de Cinzas, dia 
1º/03, é que o Clube estará 
fechado para manutenção.

Ainda não é sócio do Sindicato?
Confi ra a importância de ser associado na página 3
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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.



diretora do Sindicato, Rose 
Prado, ao lado dos diretores 
Luis Carlos de Oliveira (Lú), 
Ronaldo de Marchi, Andréa 
Ferreira Barbosa e Leandro 
Reis. 

O objetivo do Sindicato 
é negociar pela extinção 
dos valores abusivos da 
sinistralidade do convênio 
médico. 
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Nas semanas que se passaram, 
desde nosso último boletim, 
fi zemos duas importantes ações 
nas empresas Thyssenkrupp e 
Deca. Fomos até lá para esclarecer 
a todos os companheiros que 
precisamos estar juntos para lutar 
pelo bem de todos. 

Ser sindicalizado não signifi ca 
somente desfrutar de um dos 
maiores e melhores clubes 
de campo da categoria, nem 
só conseguir descontos em 
faculdades, dentista, participar 
de festas, eventos, ou ter amparo 
jurídico nas questões trabalhistas. 
Signifi ca muito mais. Signifi ca 
fortalecer a classe na mesa de 
negociações com os patrões, lutar 
pelo cumprimento de direitos que 
estão garantidos na lei, evitar a 
exploração, buscar melhorias  e 
ajudar o trabalhador em todos os 
sentidos.

Essa união da família 
metalúrgica já conquistou 
muita coisa ao longo desses 
70 anos, como a estabilidade 
pré-aposentadoria, PLR, vale 
transporte, cesta básica, mais 
de 120 cláusulas da Convenção 
Coletiva da Categoria, entre outras 
conquistas. Mas ainda temos que 
lutar por muito mais. Agora mais 
do que nunca, visto tantos direitos 
sendo ameaçados.

Junte-se a nós nessa luta. Só 
assim seremos mais fortes.

A família 
metalúrgica
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Proturbo

Proturbo, 14/2 
Ficou defi nido que, ao invés 

do parcelamento em três vezes, 
a PLR terá parcela única que 
será depositada até o dia 24/2. 
A sinistralidade do plano de 
saúde, referente ao mês 
de fevereiro, foi suspensa. 
A proposta aprovada foi 
elaborada pelo Sindicato. 

Em assembleia realizada no 
dia 9/2, trabalhadores e Sin-
dicato deram três dias úteis pa-
ra a Proturbo apresentar uma 
uma proposta convincente. 
“Recusamos as propostas de 
parcelamento da PLR. Com isso, 
fi zemos uma contraproposta 
que garante o pagamento 
em parcela única”, explicou a 

Assembleias

SJT-Dana 14/2

questões para serem 
resolvidas aqui na empresa 
e continuaremos de olho 
em todos os problemas que 
estão pendentes. Esperamos 
que, caso a situação da 
empresa melhore, que os 
trabalhadores dispensados 
tenham prioridade na 
contratação”, disse o diretor 
Natanael Onofre de Matias 
(Caé).

Além dele e do presidente 
do Sindicato, participaram da 
assembleia os diretores Luis 
Carlos de Oliveira (Lu) e vários 
diretores de base.
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Em assem-
bleia, diretores 
do Sindica-
to anteciparam 
uma informação 
aos funcionários 
da SJT-Dana: a 
empresa abriu 
o Programa de 
Demissão Vo-
luntária (PDV).

Diante dis-
so, o Sindicato negociou 
alguns benefícios para os 
trabalhadores. Quem aderir 
ao PDV terá um salário a mais 
a cada seis anos de trabalho, 
convênio médico e cesta 
básica até o fi nal do ano.

“Não podemos impedir 
a empresa de demitir, mas 
conseguimos negociar estes 
benefícios que ajudam 
bastante neste momento de 
crise política e econômica 
que passamos”, disse Eliseu 
Silva Costa, presidente do 
Sindicato.

“Ainda temos muitas 

SJT-Dana (ex-Sifco)
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Um ato de cidadania para garantir direitos 
e obter conquistas 

No mês de fevereiro, 
o Sindicato deu início à 
campanha “Sem Luta não há 
Conquistas”, que percorrerá 
várias empresas das cidades de 
Jundiaí, Várzea e Campo Limpo. 
As empresas Thyssenkrupp e 
Deca já receberam a equipe do  
Sindicato e em breve infor-
maremos as datas e empresas 

que serão realizadas as próximas 
ações.

Muito mais do que um 
direito do trabalhador, o ato de 
sindicalizar-se é um exercício 
de cidadania. Garantir defesa, 
expor alternativas e obter 
conquistas foram, e continuam 
sendo, fatores essenciais para 
manter de pé a luta sindical 

Entrega do IR 2017 começa 
em 1º/03 

Metalúrgicos e aposentados poderão fazer a declaração 
do Imposto de Renda  no Sindicato a partir do dia 2/3. Os 
contribuintes devem ficar atentos, pois neste ano o prazo 
é menor. A declaração deverá ser feita até o dia 28/4. 

Precisa declarar o IR quem teve rendimentos tributáveis 
acima de R$28 mil em 2016 ou quem tenha bens com 
valor acima de R$300 mil. 

O atendimento para declaração de IR na Sede será de 
1º/3 a 28/4, segunda à sexta-feira: das 8h às 11h30 e das 
13h às 18h. Aos sábados: das 8h às 12h.

e, consequentemente, a classe 
trabalhadora.

“A união dos trabalhadores 
é essencial para fortalecer as 
nossas lutas. Por isso, chamamos 
nossos companheiros a estarem 
mais próximos do Sindicato e 
conhecer de perto nossa missão”, 
comenta o presidente Eliseu Silva 
Costa.
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Diretoria participa de Seminário 
sobre a Previdência

No dia 7/2, diretores do Sindicato participaram 
do Seminário Reforma da Previdência Social – 
Desafios e Ação Sindical, em São Paulo, promovido 
pela Dieese e Centrais Sindicais.  “Estamos sempre 
buscando informações e alternativas para defender 
o trabalhador. Diante de tantas ameaças aos direitos 
tão duramente conquistados”, disse Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato, que participou do Seminário 
com os diretores Luis Carlos de Oliveira (Lu), Natanael 
Onofre Matias (Caé) e José Carlos Cardoso (Mineiro). 

Thyssenkrupp Deca

Saque do FGTS inativo  
começa em 10/03

O saque do  FGTS inativo começa 
em 10/03. Podem sacar todos os 
trabalhadores que tiveram os contratos 
de trabalho encerrados até 31/12/2015 
e que tenham saldo na conta, mesmo 
que possuam outro contrato de trabalho 
em vigor. Saiba mais no nosso site.



Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

4 Boletim Institucional

Expediente: O Boletim Informativo é uma publicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista  |
Presidente: Eliseu Silva Costa | Jornalista responsável: Fabiane Bernardi (MTB 26.847/SP) | Atendimento: imprensa@sindicatometal.org.br | 
tel. (11) 4527-3100  | Site: www.sindicatometal.org.br | Sede: Rua XV de novembro, 240 (Jundiaí) | Tiragem: 18.800 exemplares

Nos dias 4 e 11/03 os pescadores poderão se divertir em uma 
boa sessão de pesca no Lago Grande do Clube de Campo dos 
Metalúrgicos. 

Os valores são: R$ 30 para os sócios, R$ 60 para não sócios. Os 
preços são válidos para até 10 quilos. Acima desse peso, serão 
cobrados R$ 15 por quilo. 

Pescaria de março no Lago Grande

Palestra vai celebrar o Dia da Mulher no 
Sindicato

O Sindicato vai comemorar 
o Dia da Mulher com uma 
palestra sobre a importância 
das mulheres na sociedade e 
a violência contra elas. Será no 
dia 10/3, às 19h, no auditório da 
sede. 

A palestrante será a assistente 
social Gláucia Montserrate, 
coordenadora e professora 
do curso de Serviço Social da 
Faculdade Anhanguera de São 
Bernardo, e assistente social da 
Prefeitura de Diadema. 

A entrada é de graça, mas 
é preciso fazer a inscrição na 
sede do Sindicato, no Clube 

de Campo ou pelo e-mail rose@
sindicatometal.org.br. Haverá 
distribuição de brindes no dia.

E as comemorações pelo 
Dia da Mulher continuam no 
domingo, dia 12/03, às 9h, 
quando acontecerá uma aula 
de zumba especial no Clube de 
Campo. Não perca!!Campo. Não perca!!

Participe do 
Campeonato de 
Futebol de Campo 
Veteranos

Estão abertas as inscrições 
para o Campeonato de Futebol 
de Campo Veteranos. Podem 
participar atletas a partir de 
35 anos de idade. As inscrições 
vão até o dia 24/03 e podem ser 
feitas na Sede do Sindicato, no 
Clube de Campo ou pelo e-mail 
rose@sindicatometal.org.br.

Confira todos os detalhes no 
site sindicatometal.org.br.

Monte seu time e participe!

Sessão Pipoca, dia 7/3, 
às 14h30, com o fi lme 
“Os 3 Patetas”. 
Não perca!

Nos dias 25, 27 e 28 de fevereiro, a AME não 
fará atendimento dos exames dermatológicos na 
Rua Dr. Sócrates Fernandes de Oliveira, nº 265. 
O atendimento volta ao normal no dia 1º de março. 

AME não fará exames no Carnaval

No domingo, 19/02, produção, manutenção e amigos da forjaria da Krupp fi zeram 
uma partida amistosa de futebol de campo no Clube dos Metalúrgicos e na sequência 

desceram para o quiosque B para festejar a amizade com um gostoso churrasco.
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Gláucia Montserrate, assistente social

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO


