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Após muitas mobilizações 
e negociações apoiadas pelo 
Sindicato, os trabalhadores 
demitidos da Sifco (atual STJ 
Forjaria Dana) receberam as 
verbas rescisórias no dia 7/6, 
no auditório da entidade.  

O departamento jurídico 
do Sindicato negociou com 
a Dana o adiantamento do 
aluguel devido até dezembro 
de 2017 para a Sifco. Com 
o montante foi possível 
quitar as verbas rescisórias. 
Inicialmente, os demitidos 
da Sifco tiveram a proposta 
de pagamento das verbas 
rescisórias parceladas em 30 
vezes. A medida não teve a 
concordância do Sindicato e 
dos trabalhadores.  

O valor total das rescisões 
foi de R$ 5.331.916,99.  

O diretor sindical, 
Natanael Onofre Matias 
(Caé), acompanhou de 
perto as mobilizações 
dos trabalhadores e as 
negociações jurídicas. “Saímos 
dessa negociação com 
resultado positivo. Seria muito 
ruim para os trabalhadores o 
parcelamento dessas verbas, 
ainda mais sabendo que eles 
contribuíram tanto com a 
empresa”, disse.  

Josué Gonçalves de Souza, 
que atuava na Sifco há 12 anos, 
se sentiu inseguro no início das 
ações, mas não desanimou e 
agora está satisfeito. “Me sinto 
realizado. Lá no começo fiquei 
um pouco desconfiado, mas 

fui acompanhando o Sindicato 
e hoje conseguimos”, revelou.  

Segundo o advogado do 
Sindicato, Valtencir Piccolo 
Sombini, a ação teve resolução 
em tempo recorde. “Resolve-
mos em 20 dias mas poderia 
ter levado meses, pois se trata 
de uma recuperação judicial, 
onde o volume de discussões é 
muito grande e envolve muitas 
partes”, comemorou.

Agora, o Sindicato busca 
negociar a antecipação da 
multa de 40% do FGTS. “Há uma 
proposta para dezembro, pois 
nesse período a Sifco recebe- 

rá o saldo da venda para a  
Dana, mas estamos buscando 
outras vias para que esse 
pagamento seja adiantado  
aos trabalhadores”, explica  
Sombini. 

Para o presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa, a 
ação foi inédita e serve como 
exemplo de união. “Isso foi 
resultado de muita dedicação. 
Os trabalhadores e o Sindicato 
atuaram de forma íntegra, e isso 
auxiliou na evolução do proces-
so. Nunca vi nada parecido. 
Ficará marcado para a história 
dessa entidade”, declarou. 

Demitidos da Sifco recebem verbas  
rescisórias
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Desde abril o Sindicato e os trabalhadores realizaram várias mobilizações em busca de justiça.

Em 26/04, a vigília na porta da empresa aguardava 
pelo fim das negociações

O Sindicato montou um esquema especial para  
fazer o pagamento de forma ágil
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Neste mês, tivemos mais 
uma prova de que a união dos 
trabalhadores e Sindicato só 
pode dar bons resultados. Os 
companheiros da Sifco (atual STJ 
Forjaria / Dana) tiveram as verbas 
rescisórias quitadas depois de 
muita pressão do Sindicato e um 
acordo com a empresa, que queria 
parcelar o valor em 30 vezes. Uma 
ação que poderia ter levado meses 
foi resolvida em 20 dias graças ao 
empenho de todos.

 
E empenho é o que não falta ao 

Sindicato quando o assunto é o 
direito do trabalhador. Na semana 
passada, em um Congresso que 
participamos, aproveitamos a 
presença do ministro do Trabalho 
e Emprego para cobrar, mais 
uma vez, a liberação do seguro 
desemprego dos trabalhadores 
da STJ Forjaria/Dana, que estão 
desde fevereiro sem ter acesso ao 
benefício.

 
E será sempre assim. A luta 

pela manutenção e defesa dos 
direitos dos trabalhadores 
nunca acabará. Continuamos 
atentos às artimanhas desse 
governo que tenta aprovar a todo 
custo as reformas trabalhista e 
previdenciária. Por isso, marcamos 
presença no 8ª Congresso 
Nacional da Força Sindical, onde 
debatemos, junto com mais de três 
mil sindicalistas, a continuidade da 
luta de resistência contra o ataque 
aos direitos dos trabalhadores.

 
Nenhum direito a menos!

A luta não para 
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Suprens

Assembleia

A Secretaria Móvel do Sindicato realizou mais de 75 atendimentos na Thyssenkrupp, no 
dia 8/6. Os trabalhadores puderam se associar, atualizar dados e trocar a carteirinha 
de forma rápida e confortável. 

deve ser sempre o principal 
objetivo de proteção das 
nossas negociações”, disse o 
diretor sindical, Luís Carlos 
de Oliveira (Lú), ao lado da 
vice presidente Rose Prado e 
dos diretores de base Luciano 
Mendes Teodoro (Batatinha), 
Franscisco de Assis Pereira e 
Ronaldo de Marchi.  
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Siemens, 07/06
Os trabalhadores do setor 

“Caladis” votaram pelo acordo 
de proteção de emprego por 
meio da redução de jornada 
e salário. As reduções serão 
prioritariamente às sextas-
feiras, seguindo até agosto. 
Se durante os próximos 12 
meses, mesmo após o término 
da redução, houver qualquer 
demissão aos trabalhadores 
que estão abrangidos por esse 
acordo, os valores descontados 
pela redução serão todos 
ressarcidos juntamente com 
as verbas rescisórias.  “A 
redução de jornada minimiza 
o impacto ao trabalhador que 

Sindicato em ação

protestaram em frente ao 
posto regional do Ministério do 
Trabalho e Emprego, na av. 9 de 
Julho. Uma lista com os dados dos 
trabalhadores foi enviada para 
Brasília, mas até o momento nada 
foi resolvido. Não vamos desistir!
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Sindicato pressiona para agilizar 
liberação do seguro desemprego

O presidente Eliseu Silva Costa 
e o diretor Natanael Onofre 
Matias (Caé) se encontraram com 
o ministro do Trabalho e Emprego 
Ronaldo Nogueira e reivindicaram 
mais atenção ao caso da liberação 
do seguro desemprego dos 
trabalhadores da SJT Forjaria 
(Dana), que estão aguardando 
desde fevereiro. No dia 17/05, Caé 
esteve em Brasília para entregar 
pessoalmente o pedido de 
agilidade nesse processo. Depois, 
no dia 31/05, os trabalhadores 
demitidos, junto com o Sindicato, 
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Luta contra as reformas é 
debatida no 8° Congresso 
da Força Sindical 

A diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos marcou presença 
no 8º Congresso Nacional da 
Força Sindical, realizado nos 
dias 12,13 e 14/6, em Praia 
Grande. O objetivo da ação 
foi debater a atual conjuntura 
trabalhista e previdenciária.  

Reunindo três mil 
sindicalistas de todos os 
estados, o Congresso deu 
ênfase à continuidade da 
luta de resistência contra as 

Sindicalistas ressaltaram a importância da luta 
contínua contra projetos que retiram direitos.

Vôlei feminino conquista vice-campeonato
A fi nal do campeonato 

SindiVôlei movimentou o 
Clube de Campo no dia 
11/06. O time do Sindicato 
conquistou o 2º lugar pela 
categoria 30+, jogando 
contra o Clube Jundiaiense. 
Parabéns às nossas atletas, 
que mostraram muita garra, 
união e determinação em todo 
o campeonato!
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A fase classifi catória do Torneio de 
Futebol dos Veteranos está chegando na 
reta fi nal. Confi ra os resultados dos dias 
10 e 11/6: 

10/06
• ALIANÇA KSB 2 X 5 UNIÃO 

METALÚRGICA 
• ADC THYSSENKRUPP 3  X 3 TAKATA

11/06 
• ATLAFUT 2 X 1 AMTEK TEKFOR 

Torneio de Futebol dos 
Metalúrgicos 2017
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A 1ª Grande Confraternização dos Amigos da Thyssenkrupp, realizada 
no dia 17/6, no Clube de Campo, foi um sucesso! Muita diversão, 
prêmios, chopinho gelado e churrasco à vontade para a galera.

reformas trabalhista e da 
Previdência e contra os ataques 
ao movimento sindical. 

Ingresso para 
não-sócios

Devido à baixa 
temporada no Clube 
de Campo e atendendo 
ao pedido dos nossos 
associados, o ingresso 
para não-sócios está 
com valor promocional. 
Anote aí: R$ 10 para 
mulher e R$ 15 para 
homem. 
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homem. 
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Eita! E já chegou aquela épo-
ca do ano em que todo mundo 
espera para dançar quadrilha, 
comer pipoca e  tomar vinho 
quente e quentão. É tempo 
de festa junina no Clube de 
Campo do Sindicato, marcada 
para o sábado, 24 de junho - 
Dia de São João - a partir das 
16 horas.

 A animação do Arraiá 
Metalúrgico fi cará por conta 
da dupla Jean Marcos & 
Juliano, do Trio Amizade e da 
Orquestra de Viola Caipira da 
Associação dos Aposentados 
de Jundiaí. A festança também 
contará com brincadeiras 
e barraquinhas de comidas 
típicas: cachorro quente, 

tapioca, churros, doces, milho 
verde e muito mais. O quentão, 
o vinho quente e a pipoca são 
gratuitos! 

“A nossa festa junina é 
uma das mais tradicionais da 
região. Estamos nos dedicando 

para  realizar mais um grande 
momento de encontro de toda 
a família metalúrgica”, garantiu 
o presidente do Sindicato, 
Eliseu Silva Costa. Sócios tem 
entrada livre, e não-sócios 
pagam R$ 20,00.

Sábado, dia de São João, tem Arraiá 
Metalúrgico
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Em julho:
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Presença da Orquestra de Viola Caipira da 
Associação dos Aposentados de Jundiaí


