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1º DE MAIO: SORTEIO DE QUIOSQUES SERÁ DIA 24
Atenção sócios! O 1° de Maio 
está chegando! Para garantir 
um quiosque no Clube de 
Campo basta participar do 
sorteio que será realizado 
na sede do Sindicato no dia 
24 de abril, a partir das 17h. 
Lembrando que somente a 
carteirinha do titular é que 
será válida para o sorteio e 
dará direito a uma senha. 
Para celebrar o Dia do 
Trabalhador, o Sindicato 
preparou uma programação 
especial para homenagear 
os companheiros que estão 
sempre na luta para manter a 
categoria cada vez mais forte.
A programação terá início 
às 9h, com a missa que será 

celebrada no Espaço M pelos 
padres Wilson Vitoriano e 
Leandro Megeto.
Na sequência, às 11h, o locutor 
da Rádio Cidade Jundiaí, 
Admilson de Oliveira, chamará 
ao palco artistas da região.
Um ato político será realizado 
com lideranças sindicais e 
políticas às 14h30 e, logo 
após, o radialista João Ferreira 
apresentará diversos shows 
com nomes conhecidos do 
cenário musical nacional.“Uma 
grande surpresa está sendo 
preparada para encerrar o 
evento. Aguardem!”, promete 
o presidente Eliseu Silva Costa. 
Mais informações, no próximo 
boletim!

Zé Rico, que faleceu no mês passado,
foi o destaque da festa em 2014
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VEM AÍ O 2° ENCONTRO CULTURAL 
DOS JOVENS METALÚRGICOS
O 2° Encontro Cultural dos 
Jovens Metalúrgicos será 
realizado no dia 9 de maio, às 
19h, no Espaço M, do Clube de 
Campo. O festival contará com 
a presença de jurados que 
escolherão as três melhores 
bandas e o músico destaque. 
Os vencedores receberão 
troféus e serão convidados a 
se apresentar na festa de 1º de 
maio de 2016.
“Essa é uma oportunidade que 
temos de conhecer os talentos 
musicais que existem entre os 
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metalúrgicos, independente 
do estilo de musical”, 
comenta Rose Prado, 
diretora do Sindicato.
Para inscrever sua 
banda, é preciso que ao 
menos um integrante 
seja metalúrgico. As 
inscrições vão até o dia 
30 de abril e podem ser 
feitas pela internet ou 
retirando a ficha na sede 
ou no Clube de 
Campo. A entrada 
será franca. 

A banda Seringueira foi a vencedora 
do 1º Encontro e tocará na festa de 

1º de maio deste ano
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

•  Nos dias 25 e 26 de março foi 
realizado em Belo Horizonte 
o 9° Encontro da Rede 
Nacional de Trabalhadores na 
ThyssenKrupp. Participaram 
representando o Sindicato 
os diretores    Wilson  Ribeiro 
da Silva (Med) e Luís Carlos 
de Oliveira (Lu), eleito 
coordenador da Rede para 
os dois próximos anos. 
“É um intercâmbio que 
fortalece nossas ideias, 
aguça a nossa percepção 
em relação ao trabalho e faz 
com que a empresa possa 
progredir sempre ao lado do 
trabalhador”, declarou Lu.

•  As diretoras Vanessa Tatiane 
de Brito Neris e Leonice Maria 
da Silva (Léo) representaram 
o Sindicato na  5°etapa 
do Encontro Nacional de 
Juventude do Projeto Sask, 
voltado para a formação de 
jovens lideranças sindicais, 
que ocorreu nos dias 24 e 25 
de março, na Praia Grande. 

Funcionário é 
reintegrado na Sifco

Everton Roberto Durans 
foi reintegrado na empresa 
Sifco no dia 31 de março e foi 
acompanhada pelo diretor do 
Sindicato Mário Aparecido 
Daniel. Durans entrou na 
empresa em 2007 e, por conta 
do esforço físico, passou por 
acompanhamento médico e 
foi afastado no ano de 2014. 
“O Sindicato acompanhou 
tudo e agiu de forma rápida, a 
parte mais difícil foi superada”, 
declarou Durans que retornou 
às atividades no dia 2 de abril.

Ando me perguntando se não cabe 
a nós, diante de tanta corrupção, 
entender melhor e fiscalizar as 
responsabilidades de cada poder 
que rege nosso país: o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário. Será que 
sabemos o que um vereador pode ou 
não fazer? E os deputados estadual 
e federal? Temos acompanhado o 
desempenho deles na Assembleia 
Legislativa e na Câmara dos 
Deputados? O mesmo vale para o 
senador, presidente da República, 
enfim, todos aqueles que estão no 
poder pelo voto do povo.

Não dá pra falar de reforma 
política, prevista para ser votada em 
maio, sem antes avaliar, de forma 
individual, se nosso candidato 
está cumprindo com o seu dever. 
Só assim saberemos se ele está 
votando contra ou a favor dos 
trabalhadores e se está envolvido 
com as denúncias de corrupção. A 
reforma política começa, primeiro, 
por nós, para que depois ganhe 
força e se torne um conjunto de 
propostas criadas para melhorar o 
sistema eleitoral do país.

E por falar em propostas, a votação 
do Projeto de Lei (PL) 4330, que 
prevê a contratação de serviços 
terceirizados para qualquer 
atividade de determinada empresa, 
está prevista para ser votada no 
dia 7 de abril. Estamos atentos a 
esse assunto que ameaça a classe 
trabalhadora, pois caso esse PL seja 
aprovado, muitos benefícios que 
normalmente são concedidos a um 
legítimo funcionário da empresa 
serão perdidos, como PLR, cesta 
básica, convênio médico, melhores 
salários e outras conquistas, 
afetando negativamente a 
qualidade de vida do trabalhador. 
Não vamos deixar isso acontecer!

Nós e a reforma 
política 

O diretor Lu (em pé, à direita) foi eleito 
coordenador da Rede para os dois próximos anos
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SINDICATO EM AÇÃO

Três turmas do curso 
de Mecatrônica da ETB 
(Escolas Técnicas do Brasil) 
conheceram o Museu do 
Metalúrgico no dia 1º de 
abril. A visita foi orientada 
pela diretora Rose Prado e 
pelo gerente Donizeti Adailson 
Galli. Os jovens também foram 
ao Cinearte e levaram para 

Alunos de Mecatrônica visitam o Museu
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casa uma camiseta do Museu 
como lembrança.
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aSSemBleiaS e reuniÕeS

Pressil, 27/3

recebido a PLR - que deveria 
ter sido efetuada no dia 31 
de março - nem em parcela 
única, nem como a empresa 
havia proposto (em parcelas). 
“Os companheiros estão 
buscando o que é melhor para 
eles. O Sindicato continuará 
aqui até que uma negociação 
plausível seja feita!”, declarou 
o diretor José Carlos 
Gomes Cardoso (Mineiro), 
acompanhando dos diretores 
Natanael Matias (Caé) e César 
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eBf vaz

aoc, 26/3

Foi aprovada pelos trabalhadores a 
proposta de manutenção do emprego 
a fim de evitar demissões na empresa. 
“É uma alternativa que mostra que o 
Sindicato está ao lado do trabalhador a 
qualquer momento, principalmente nos 
tempos mais difíceis”, declarou o diretor 
Eléscio Caldato.

Aprovação de medidas 
para definição da PPR 
2015, que forneceu 
reajuste de 8% em 
relação ao ano de 2014. 
Caso sejam alcançadas 
metas individuais, 
redução do consumo 
de água, pontualidade 
na entrega do 
produto, entre 
outros indicadores, 
será possível atingir 
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Os companheiros da EBF Vaz 
estão de braços cruzados 
desde 1° de abril, em repúdio 
às propostas colocadas 
pela empresa em relação 
às férias,  ao pagamento 
da PLR e às demissões.
No dia 25 de março foi 
declarado estado de greve 
por rejeição ao acordo de 
parcelamento da segunda 
parcela do benefício.
Grande  parte  dos  
funcionários não haviam 

Augusto Camargo (Cesinha). 
A greve permanecerá até 
que a empresa regularize 
a situação. Não houve 
negociações até o fechamento 
desta edição (2/04).

GREVE

até 120% do valor da 
PPR. “É fundamental 
que os trabalhadores 
estejam dentro das 
discussões em relação 
aos resultados. O nosso 
dever é fortalecer 
esse debate”, declarou 
o diretor Natanael 
Matias (Caé), ao lado do 
também diretor Adriano 
Brito e do presidente 
Eliseu Silva Costa. 

A assembleia com os 
trabalhadores da Arima 
debateu o valor do cartão 
alimentação, a falta de 
transparência em relação à 
PLR e o assédio moral. Por 
votação, os funcionários 
definiram que a empresa 
deve apresentar uma 
proposta até o dia 22 de abril, 

caso contrário será decretada 
a greve. “Se o trabalhador 
não estiver unido, nada será 
conquistado”, orientou a 
diretora do Sindicato Rose 
Prado, ao lado da diretora 
Leonice Maria (Léo) e dos 
diretores Luciano Mendes 
Teodoro (Batatinha) e Célio 
Arantes.
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arima, 27/3
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OFICINA “IMAGEM E WEB”: VAGAS ABERTAS!
Continuam abertas as inscrições 
para a oficina “Imagem e Web – 
da arte ao noticiário”, primeira 
atividade da Escola do Metalúrgico. 
O projeto tem parceria com a 
Prefeitura de Jundiaí e é direcionado 
para jovens entre 13 e 17 anos. 
O curso é gratuito e as vagas são 
limitadas! As aulas acontecerão 
às segundas-feiras, das 14 às 16h, 
com data de início a ser definida. 
Para se inscrever, basta que o(a) 
filho(a) do metalúrgico compareça 
acompanhado do responsável na 
sede do Sindicato com os seguintes 
documentos: comprovante de 
residência e cópia do RG do aluno 
e do responsável. informações pelo 
telefone 4527-3100.

ACONTECEU...
BAILE DE ANIVERSÁRIO: 
CONVITES À VENDA EM 4/5

GOLS MARCAM A ESTREIA DO FUTEBOL MASTER
O Torneio de Futebol Master 
teve início no dia 28, no Clube 
de Campo, quando foram 
realizados dois jogos. No 
primeiro confronto, a  ADC 
ThyssenKrupp venceu a ADC 
Sifco por 1 a 0. A segunda 
partida entre ADC Amtek Tekfor 
e ADC KSB terminou empatada 
em 2 a 2.
A próxima rodada será no dia 
11 de abril : às 14h, ADC Sifco 
enfrenta o ADC KSB, e às 15h30 
entram em campo o ADC Amtek 
Tekfor e ADC ThyssenKrupp. 

O Baile de Aniversário do Sindicato será 
no dia 30 de maio, no Espaço M (Clube de 
Campo), com a banda Skyppe. Os convites 
são limitados e estarão à venda na sede 
a partir de 4 de maio. Associados pagam 
R$ 200 (mesa para seis pessoas) e não 
sócios, R$ 350 (mesa para seis pessoas). 
Não haverá venda de convites avulsos. A 
comemoração continua no domingo (31) a 
partir das 10h, com muita música no Clube 
de Campo.
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Churrasco de confraternização dos companheiros da 
Matrizaria da ThyssenKrupp.


