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MAHLE - No dia 29/06, os 
trabalhadores da Mahle, em 
Jundiaí, aprovaram o valor 
da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) referente ao 
ano de 2017. O acordo segue 
as mesmas diretrizes do ano 
anterior. “Mesmo vivendo um 
momento de crise foi possível 
evitar a queda do valor da 
remuneração. A comissão 
soube negociar e está de 
parabéns por isso”, disse o 
diretor sindical, Natanael 
Onofre Matias (Caé), ao lado 
do diretor José Carlos Cardoso 
(Mineiro). A antecipação 
da PLR foi paga no dia 7 de 
julho e o resultado atrelado a 
metas será pago em janeiro de 
2018. 

WEIR - Em assembleia 
realizada na tarde de 23/06, 
os companheiros aprovaram 
o valor da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), com 
pagamento da primeira parcela 
em 3/07 e a segunda em 31 

de janeiro de 2018. “Fomos 
transparentes, colocamos para o 
trabalhador avaliar o valor. Não 
foi o que buscávamos, mesmo 
assim foi um valor com reajuste 
em relação ao ano anterior, e 
mais do que isso, foi uma escolha 
dos trabalhadores”, explicou 
o diretor José Carlos Cardoso 
(Mineiro).

PROTURBO - Desde o dia 
1º/07, os trabalhadores estão 
com novos horários de descanso 
e de saída, em sintonia com o 
horário do transporte coletivo 
municipal. A decisão foi tomada 
em assembleia no dia 23/06. 
Além disso, questões sobre o 
convênio médico também foram 
tratadas. “A forma como estava 
sendo aplicada a mensalidade 
do plano médico era danosa 
aos trabalhadores. Dialogamos 
com a empresa e foi possível 
obter uma alternativa na qual os 
trabalhadores entenderam que 
era aceitável”, disse o diretor 
Luis Carlos de Oliveira (Lú). 

A vice-presidente do Sindicato, 
Rose Prado, ressaltou que o 
objetivo agora é garantir um bom 
resultado na PLR. “Continuaremos 
trabalhando a mobilização aqui 
na Proturbo. Daqui algumas 
semanas voltaremos para falar 
sobre a PLR”, afi rmou ela, ao lado 
dos diretores de base Willian 
Pereira Reis, Daniel Silva, Andréa 
Ferreira Barbosa e Ronaldo de 
Marchi. 

FOXCONN I - Os trabalhadores 
aprovaram a proposta de 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) no dia 7/7. A 
remuneração, será aplicada em 
duas parcelas: a primeira, no dia 
20/7, e a segunda em 19/1/2018. 

“Apesar de ter sido um 
valor considerável, ainda está 
abaixo do que gostaríamos. Os 
trabalhadores aprovaram, mas 
nós continuaremos na luta para 
que futuramente essa 
remuneração passe por 
reajustes”, afi rmou Rose Prado, 
vice-presidente do Sindicato. 
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ProTurbo

Sindicato em ação nas fábricas
Mahle Weir
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

O que vemos nas notícias todos 
os dias não é nada animador. 
Crimes por todos os lados 
cometidos, justamente, por quem 
deveria defender a população. 
Mas o que acontece na política do 
nosso país não deve ser motivo 
para desistirmos. Muito pelo 
contrário. Temos que nos unir cada 
vez mais para lutar contra tudo o 
que for danoso ao trabalhador.

A missão do Sindicato é lutar, 
sempre foi assim e sempre será. 

No dia 30 de junho, participa-
mos dos atos e paralisações contra 
as reformas do Governo Temer. 
Não podemos deixar que aprovem 
leis completamente contrárias 
aos direitos e às necessidades dos 
trabalhadores.

Também acompanhamos de 
perto qualquer rumor de que algo 
vai mal nas empresas, por isso, 
diretores do Sindicato se reuniram 
com o presidente da Takata para 
esclarecer o que está acontecendo. 
Uma maneira de tranquilizar os 
trabalhadores.

E é isso o que queremos: 
que os trabalhadores se sintam 
representados, que saibam que 
podem contar com o Sindicato e 
que se juntem a nós. A nossa força 
é a soma da força de cada um de 
vocês. 

A nossa luta será sempre a 
nossa missão, mas as nossas 
conquistas dependem da nossa 
união. 

A nossa missão 
é lutar
 

Por nenhum direito a menos
do Rio Jundiaí, na pista sentido 
Campo Limpo Paulista – Jundiaí. 

Mais tarde, às 10h, o 
Movimento realizou um ato 
na Praça da Matriz. Além da 
distribuição de panfletos, 
houve pronunciamentos sobre 
as ameaças aos direitos e 
coleta de assinaturas contra 
a (PEC) 287/16, da reforma da 
Previdência, e o PL 6.787/16, da 
Reforma Trabalhista. 
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O dia 30/06 ficou marcado 
por mais atos e paralisações 
contra as reformas do Governo. 
Na madrugada, o Movimento 
Sindical Unificado de Jundiaí 
e Região realizou uma 
paralisação na rotatória da Av. 
Antonieta Piva Barranqueiros, 
no Distrito Industrial, em 
Jundiaí. Por volta das 6h20, um 
grupo de manifestantes fez 
uma paralisação na marginal 

Venda de parte da Takata não 
afetará unidade de Jundiaí

anteriormente com a Petri. Com 
a chegada da KSS, a tendência é 
ampliar os negócios”, comentou 
o presidente. 

Em nota, a empresa 
comunicou:

“...Temos recursos suficientes 
para o pleno atendimento 
de nossos compromissos e 
garantimos a todos os nossos 
funcionários, fornecedores, 
parceiros de negócios e clientes 
a plena e total normalidade dos 
nossos negócios.”

A nota completa está no site 
do Sindicato.

O acordo de venda de 
parte dos ativos do grupo 
japonês Takata para a empresa 
americana Key Safety Systems 
(KSS), anunciado no dia 26/06, 
não afetará negativamente a 
unidade da Takata, instalada 
em Jundiaí. A informação 
foi dada pelo presidente da 
Takata América do Sul, Airton 
Evangelista, durante reunião 
realizada na empresa com 
os diretores sindicais César 
Augusto Camargo (Cesinha) 
e Roberto Pereira de Souza 
(Betinho). Evangelista também 
reforçou que as atividades 
continuarão normalmente e 
garantiu que nenhum direito 
ou benefício dos trabalhadores 
serão afetados. 

“A situação que vivemos 
nessa transição é melhor do 
que aquela que passamos 
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Seus Direitos
O Artigo 473 da CLT, que envolve faltas 

justifi cadas, teve a inclusão de duas situações 
que permitem que o trabalhador deixe de 
comparecer ao trabalho sem prejuízo salarial: 

• X - Até 2 (dois) dias para acompanhar 
consultas médicas e exames complementares 
durante o período de gravidez de sua esposa 
ou companheira;

• XI - Por 1 (um) dia por ano para acompanhar 
fi lho de até 6 (seis) anos em consulta médica. 

Lei nº 13.257, de 08 de Março de 2016
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Mantenha seu exame médico em dia. O 
próximo plantão no Clube de Campo será 
no dia 16/07, das 9 às 11 horas.

Exame médico 
no Clube

Melhorias
Para maior segurança e comodidade dos 

associados, o ponto de coleta de água do Clube 
de Campo foi instalado próximo ao quiosque B.

O metalúrgico aposentado 
Antônio Zebber Filho é o 
representante do Sindicato no 
Conselho Municipal da Pessoa 
com Defi ciência (CMPD). Ao 
lado da fi lha, Rosana Zebber 
(foto) , que recebe tratamentos 
especiais, o aposentado par-

ticipou da primeira plenária do 
Conselho, no dia 6/07, no Paço 
Municipal. “Assim como eu, 
existem outros metalúrgicos 
que têm familiares e amigos 
com defi ciência e que buscam 
oportunidades para essas 
pessoas”, disse ele. 

Sindicato tem representante no 
Conselho da Pessoa com Defi ciência

Novas turmas 
de dança

Começaram novas turmas de dança 
no Clube de Campo. As aulas são aos 
sábados, em dois horários: às 15h, dança 
de salão e às 16h, sertanejo universitário.

Mais informações com o professor 
Ricardo, pelo telefone (11) 99563-8890 
(Vivo e também 
por whatsapp).
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Fogueira, quentão, pipoca, 
quadrilha e muita animação. Assim 
foi a festa junina do Sindicato, 
realizada no Clube de Campo no 
sábado, 24 de junho, dia de São 
João.

A variedade de comidas típicas 
era grande e a diversão estava 
garantida para os pequenos 
na barraca de pesca e para os 
grandes no sorteio de prêmios. “Eu 
adoro vir nessa festa. Tem muito 
brinquedo legal pra gente ganhar. 
Agora vou querer a bola gigante!”, 
disse Elis Darbello, 11 anos, que foi 
pro Clube junto com mãe.

O metalúrgico Manasses 
Amorim Santos considera o Clube 
de Campo do Sindicato a sua 
segunda casa. “A festa está ótima, 
muito bem organizada, venho 
sempre”, declarou. 

E teve muita música boa no 
Arraiá. A Orquestra de Viola da 
Associação dos Aposentados de 
Jundiaí foi a primeira atração, 

depois vieram a dupla Jean Marcos 
& Juliano e o Trio Amizade. A festa 
ainda teve a tradicional quadrilha e 
queima de fogos.

O Arraiá dos Metalúrgicos foi prá lá de bom
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As sessões especiais de férias 
no CineArte estão fazendo 
sucesso! Michael Jordan e os 
Looney Tunes cativaram Cauan 
(8) e Igor (6), filhos do metalúrgico 
Adriano Pereira Falcão. “É uma 
ótima opção de lazer para as 
férias”, disse o pai.

Continuam as sessões do CineArte especial de férias 
Elisângela Melo trouxe o filho 

Gabriel (14). “É a primeira vez que 
venho e gostei muito, pois faz com 
que as crianças busquem algo 
além dos computadores”, disse 
ela. Confira a programação e não 
se esqueça: a entrada, o suco e a 
pipoca são de graça! BR
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Tem promoção de inverno no Espaço Beleza, no 
Clube de Campo: depilação de buço, axila,  modelagem 
de sobrancelhas e limpeza de pele com preço especial 
para sócios. No salão também tem massagem quick, 
na cadeira anti-estresse. Informações 97306-6424.

Promoção no Espaço Beleza


