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A Câmara dos Deputados 
aprovou no dia 22 de abril o 
Projeto de Lei (PL) 4.330 que 
regulamenta a terceirização no 
país, inclusive das atividades-fim 
no setor privado. Hoje, apenas 
atividades-meio (limpeza, 
jardinagem e segurança) 
podiam ser terceirizadas.
Para o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Jundiaí, 
Várzea e 
Campo Limpo, 
Eliseu Silva 
Costa, a PL 
irá precarizar as relações 
trabalhistas. “Serão perdidos 
benefícios como PLR, férias, 
13º, plano de saúde, melhores 
salários e várias outras 
conquistas. Somos a favor 
de regularizar a situação dos 
12 milhões de terceirizados 
no país, mas totalmente 
contra precarizar e terceirizar 
outros 40 milhões de 
trabalhadores”, argumenta ele.

A preocupação também paira 
sobre o risco da “pejotização”, 
ou seja, os trabalhadores hoje 
com carteira assinadas podem 
ser trocados por um contrato 
de Pessoa Jurídica. “Isso 
significa uma jornada maior de 
trabalho e menos empregos 
sendo gerados. Sem falar no 
risco para o trabalhador, já 
que o número de acidentes de 

trabalho e 
mortes entre 
t e r c e i r o s 
é bem 

maior que entre os 
trabalhadores diretos.” 
Agora o projeto segue para o 
Senado. Se for alterado, voltará 
para Câmara, senão será 
enviado à presidenta Dilma 
Rousseff. “A nossa luta continua, 
agora junto aos senadores. 
Nossa missão é defender o 
trabalhador a todo custo, 
por isso não desistiremos”, 
avisa o presidente.

1º DE MAIO: 
contagem 

regressiva para a 
grande festa do 

trabalhador!
Confira nas páginas 2 e 3 a 

programação completa da festa 
da família metalúrgica, com um 

dia inteiro de atividades no Clube 
de Campo. A dupla Mato Grosso e 

Matias e o grupo Os Travessos (fotos 
ao lado) estão entre as atrações!

Crédito: Divulgação
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Não à terceirização ! A luta continua no Senado!

PL 4330



Os TravessosCarreiro & Capataz

No 1º de maio, vamos juntos 
comemorar e fortalecer nossa categoria

Pesca no lago 
grande: fim da 
temporada em maio
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

Terceirizar é precarizar!

Escrever a vocês depois do Dia do 
Metalúrgico, comemorado no dia 
21 de abril, e às vésperas do Dia 
do Trabalho, em 1º de maio, sendo 
que no meio dessas importantes 
datas tivemos a votação do projeto 
de lei que prevê a terceirização. Ou 
seja, foram dias agitados! Antes de 
mais nada, quero parabenizar você, 
companheiro metalúrgico, pelo seu 
dia, e dizer que continuamos na luta 
por melhores condições de trabalho 
e cada vez mais disponíveis para 
sempre atendê-lo aqui no Sindicato, 
afinal esse lugar é seu! 

Quanto à votação da PL 4.330, 
que regulamenta a terceirização 
total das atividades das empresas 
privadas, posso lhe assegurar 
que somos radicalmente contra, 
pois é inviável aceitar uma lei que 
prejudica o trabalhador, que acaba 
com benefícios como plano de 
saúde, PLR, segurança, melhores 
salários e leva à precarização do 
trabalho. 

Infelizmente, na noite do último 
dia 22, a Câmara dos Deputados 
aprovou esse absurdo, que agora 
será encaminhado ao Senado. 
Enquanto os senadores avaliam 
se simplesmente recusam esse 
projeto de lei ou então sugerem 
novas alterações no texto, seguimos 
acompanhando de perto essa 
questão, sempre em defesa do 
trabalhador.

Falaremos mais sobre essa questão 
durante o ato político programado 
dentro das festividades de 1º de 
maio, no Clube de Campo. Uma 
grande festa está sendo preparada 
para receber você e sua família, com 
muitas atrações e shows musicais. 
Não deixe de comparecer! Essa 
festa é sua! Nos vemos lá!

Por conta das festividades do 
dia 1° de Maio, o lago grande 
não abrirá no domingo, dia 
3, mas estará disponível para 
pesca nos dias 9 e 16 de maio, 
das 8h às 17h, finalizando a 
temporada que só voltará 
no mês de setembro. Sócios 
pagam R$ 25 e não sócios R$ 
40, com direito a 10 quilos de 
peixe. Acima desse peso, será 
cobrado R$ 10 por quilo. 

O dia 1º de Maio está chegando! 
É hora de se conscientizar 
das lutas que estão por vir, 
mas também é momento de 
comemorar a história da nossa 

Nesta terça, dia 28 de abril, às 
19h, o Sindicato inaugura a 
Sessão dos Trabalhadores no 
CineArte. O projeto consiste 
em exibir, todo mês, filmes 
com temas voltados para a 
classe trabalhadora.  A sessão 
de estreia contará com o 
drama italiano “Ladrões de 
Bicicleta”, vencedor do Oscar 
de Melhor Filme Estrangeiro 
(1948). A entrada é franca, 
com direito a pipoca e suco!

‘Ladrões de Bicicleta’ 
estreia Sessão dos 
Trabalhadores
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categoria. Para que esse dia não 
passe em branco, o Sindicato 
preparou um dia inteiro de 
programação do Clube de 
Campo para reunir toda a família 
metalúrgica. Às 9h, haverá 
missa no Espaço M celebrada 
pelos padres Wilson Vitoriano e 
Leandro Megeto. Às 11h, o 

locutor da Rádio 

Cidade Jundiaí, Admilson de 
Oliveira, coordenará uma 
apresentação com vários 
artistas da nossa região.
Um ato político com 
lideranças sindicais e políticas 
está marcado para as 14h30 
e, logo após, o radialista João 
Ferreira apresentará 
diversos shows. Entre 
os destaques estão 
Sérgio Reis, 
Wanderley 
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Sérgio Reis

Pe. Wilson Vitoriano

Pe. Leandro Megeto

Entrada franca para a missa

9h | Missa no Espaço M, celebrada pelos padres:

Programação religiosa

E vem aí... 

Dia 5/05, 
às 14h30
Sessão Pipoca 
“O Corintiano”, 
com Mazzaropi

‘Ladrões de Bicicleta’ 
estreia Sessão dos 
Trabalhadores
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Baile de aniversário: venda 
de convites no dia 4/05
No dia 4 de maio começa a venda dos convites para o 
Baile de Aniversário do Sindicato, que será no dia 30 
de maio, a partir das 22h, no Espaço M, com a banda 
Skyppe. Associados pagam R$ 200 e não sócios, R$ 350 . 
O valor corresponde à mesa para seis pessoas. 

Para facilitar o acesso ao Clube e evitar 
congestionamento, haverá duas opções 
de entrada: pela portaria principal 
(rodovia Tancredo Neves) e pelo acesso 
superior (rodovia Adail Eduardo Gut) 
próximo ao Espaço M, que ficará aberto 
das 12h às 15h. E lembre-se: utilize 
sempre o retorno para chegar com 
segurança e não estacione na rodovia 
para não ser multado! Boa festa!

3Boletim Informativo

Cidade Jundiaí, Admilson de 
Oliveira, coordenará uma 
apresentação com vários 
artistas da nossa região.
Um ato político com 
lideranças sindicais e políticas 
está marcado para as 14h30 
e, logo após, o radialista João 
Ferreira apresentará 
diversos shows. Entre 
os destaques estão 
Sérgio Reis, 
Wanderley 

Cardoso, Mato Grosso & 
Matias, Carreiro & Capataz, Os 
Travessos (com Rodriguinho), 
Fino Trato e vários outros. 
Participe dessa grande festa!
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Confraternização da Usinagem de Virabrequim 
UV43 e UV44, da Krupp, no dia 21 de março, 
feriado em Campo Limpo Paulista. Os 
companheiros já avisaram que este ano ainda 
tem mais!

O 2° Encontro Cultural dos 
Jovens Metalúrgicos será dia 
9 de maio, às 19h, no Espaço 
M, com entrada franca. Entre 
os jurados - que escolherão 
as três melhores bandas - 
estarão Rosinha (da dupla 
Rosa e Rosinha), e Maurício 
e Juliano, que farão um 
show logo após o evento. 
Para inscrever sua banda, 
é preciso que ao menos um 

integrante seja metalúrgico. 
A ficha, disponível no 
site, pode ser entregue 
na sede do Sindicato, 
no Clube de Campo ou 
ser enviada aos emails: 
rose@metalurgicosjundiai.
org.br, imprensa@
metalurgicosjundiai.org.br 
e vanessaneris28@hotmail.
com. As inscrições vão até o 
dia 30 de abril. Participe!

Maurício e Juliano farão 
show de encerramento do 
2° Encontro Cultural

Clube de Campo terá 
duas opções de entrada 



ASSEMBLEIAS E REUNIÕES

Prefeito visita Sindicato e dá detalhes das obras do BRT

EBF Vaz, 8/04
Os trabalhadores da EBF 
Vaz voltaram às atividades 
no dia 8 de abril, depois 
que o Sindicato realizou 
assembleia com uma nova 
proposta de pagamento da 
PLR. O benefício foi dividido 
em duas parcelas e a empresa 
também se comprometeu 
em abonar três dias de 
paralisação e descontar 
um, sem afetar o Descanso 
Semanal Remunerado 
(D.S.R.). “A greve chegou 

ao fim e os trabalhadores 
estiveram unidos o tempo 
todo. Mas nós, do Sindicato, 
estaremos em cima para ver 
se a empresa está seguindo 
à risca o que foi combinado”, 
declarou o diretor José Carlos 
Gomes Cardoso (Mineiro). 
A EBF Vaz se encontrava em 
estado de greve desde o dia 
25 de março e no dia 1º de 
abril os funcionários estavam 
de braços cruzados, sem 
realizar nenhuma atividade. 

Trabalhadores da Foxconn 
II fizeram greve no dia 14 de 
março depois de rejeitarem 
proposta da empresa. Após 
dois dias parados e várias 
negociações, as partes 
entraram em um acordo sobre 
o cartão alimentação, valor 
da PLR e o plano de saúde 
que vai mudar em 2016. “Os 
trabalhadores sempre devem 
agir unidos para conquistar 
mais direitos, assim como 
reagir em defesa dos mesmos”, 
disse o vice-presidente do 
Sindicato, Evandro Oliveira 
Santos, ao lado dos diretores 
Vanessa Tatiane de Brito Neris, 
Andréa Ferreira Barbosa, Ilso 
Ribeiro da Silva, Franklin dos 
Santos Pereira e Leandro Cesar 
Viana Reis (foto).
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Foxconn II, 16/04
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BBosch, 17/04

BR
U

N
O

 G
AL

IE
G

O

Os trabalhadores da BBosch 
aprovaram em assembleia as 
correções para definição das 
metas da PLR 2015. A medida 
proporciona transparência 
e melhor entendimento aos 
colaboradores em relação 
aos trabalhos e resultados 
alcançados. “É uma forma 
de manter o trabalhador por 
dentro de tudo que acontece 
ao seu redor. Conhecer 
o ambiente de trabalho é 
fundamental no alcance das 

metas”, declarou a diretora 
do Sindicato, Rose Prado, ao 
lado dos diretores Antonio 
Donizete Cavóli (Tózinho) e 
Leonice Maria da Silva (Léo).

No dia 8 de abril, o prefeito 
de Jundiaí, Pedro Bigardi, 
visitou o Sindicato e 
mostrou detalhes do BRT, um 
sistema de ônibus rápido. 
“Este projeto é importante 
porque, além de melhorar 
a qualidade do transporte 
público, vai trazer melhorias 
significativas no trânsito da 
cidade”, disse ele.
Uma das maiores obras 

será vizinha à sede: um 
novo elevado ao lado do 
viaduto Sperandio Pelliciari 
(Duratex) e uma moderna 
estação junto ao terminal 
de ônibus Vila Arens. “Essas 
mudanças, além de valorizar 
a região, vão facilitar a 
vinda dos trabalhadores 
ao Sindicato”, disse o 
presidente Eliseu Silva 
Costa.

O prefeito Pedro Bigardi e o secretário de Obras, 
José Roberto Aprillanti, mostraram detalhes do 

projeto para a diretoria do Sindicato
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