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Veja também nesta edição:

Ação do FGTS segue parada  (Pág. 3) Vamos pescar?! (Pág. 4)Trabalhador vai às ruas (Pág. 2)

Saiba tudo o que acontece pelo nosso site na internet: www.metebronca.com

O Sindicato está preparando 
o melhor Carnaval da região 
para você e sua família. A folia 
começa no sábado, dia 14, e 
só termina na terça-feira, dia 
17, com dois bailes noturnos 
e duas matinês.
A animação do CarnaMetal 
2015 ficará por conta da ban-
da Skyppe, conhecida por seu 
repertório variado, que inclui 
sambas enredos, marchinhas, 
axé e sucessos do momento 
no ritmo da folia, em um es-
petáculo de luz, som e dança 
no palco.
“Queremos convidar os sócios 
a participarem dessa festa, e 
também aqueles que não são 
sócios. É uma oportunidade 
para que conheçam um pou-
co mais da nossa estrutura e 
compartilhem conosco esse 
momento de alegria e descon-
tração”, diz Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato.
A entrada é gratuita para 
sócios, Basta apresentar 
o cartão de associado. 
Convidados podem participar 
da festa pagando ingresso, 
que será vendido na hora.

Clube aberto na folia
O Clube de Campo funciona-
rá durante o Carnaval, das 

8h às 18h. A academia abrirá 
no sábado (dia 14) e depois 
só retorna às atividades na 
quinta-feira (dia 19). As de-
mais dependências, como 
piscinas e pesqueiro, es-
tarão abertas. Somente na 
Quarta-Feira de Cinzas (dia 
18) é que o Clube estará 
fechado para manutenção.

O Clube fica entre os Kms 
53 e 54 da Rodovia Tancre-
do Neves, com acesso pelo 
retorno localizado a aproxi-
madamente 100 metros de 
sua entrada. Para garantir 
a sua segurança e a de sua 
família, utilize sempre esse 
acesso para evitar acidentes 
ou multas.

CarnaMetal 2015: o melhor Carnaval da região!
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 Baile noturno:
Sábado (14) e segunda 
(16), das 23h às 4h.

 Convidados (não sócios):
Homens pagam R$ 50; e 
mulheres, R$ 30.

 Matinê:
Domingo (15) e terça (17), 
das 15h às 20h.

 Convidados (não sócios):
Homens pagam R$ 30; e 
mulheres, R$ 15.

Confira os horários dos bailes e o preço dos 
ingressos para convidados:

Em 2015, o CarnaMetal será novamente 
o melhor Carnaval da região
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Milhares de trabalhadores brasileiros foram 
às ruas protestar contra a perda de direitos
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

O final do mês de janeiro foi 
marcado por demonstrações 
de força e determinação dos 
trabalhadores brasileiros, que 
se mobilizaram e foram às 
ruas para lutar pela garantia de 
seus direitos e pela manuten-
ção e geração de empregos.

No dia 28, milhares de 
brasileiros ocuparam ruas em 
todo o País para se manifestar 
no Dia Nacional de luta pelo 
Emprego e pelos Direitos, 
ato organizado em conjunto 
pelas seis grandes centrais 
sindicais brasileiras.

A maior manifestação, que 
contou com a participação de 
dirigentes do nosso Sindicato, 
aconteceu na Avenida Paulista, 
em São Paulo, reunindo cerca 
de 10 mil pessoas.

“Foi um ato expressivo e im-
portante, com a união das cen-
trais sindicais e trabalhadores 
contra as medidas provisórias 
(MPs 664 e 665) que prejudi-
cam os direitos do trabalha-
dor”, diz Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato, que 
esteve na manifestação.

A mobilização forçou o gover-
no a dialogar e, no dia 3 
de fevereiro, ministros do 
governo Dilma receberam 
representantes das centrais 
sindicais em São Paulo. Na 
reunião, apesar de não ter 
havido alteração das MPs, 
o governo se comprometeu 
a articular uma discussão 
tripartite no Congresso antes 
da apreciação das matérias.

E no dia 27 de janeiro, nos-
so Sindicato ajudou a reali-
zar em Sertãozinho (SP) um 
grande ato do Movimento 
pela Retomada do Setor 
Sucroenergético, que luta 
pela recuperação do segmen-
to de açúcar e etanol.

“Esse movimento (que reuniu 
20 mil pessoas) demonstrou a 
união de toda a cidade e várias 
entidades mobilizadas por um 
único objetivo: chamar a aten-
ção para o setor sucroenergé-
tico, que perdeu milhares de 
postos de trabalho com o fe-
chamento de usinas”, explica 
Eliseu, também presente ao 
protesto e acompanhado por 
outros dirigentes do Sindicato.

Dias de Luta
Trabalhador vai às ruas e 
mostra força na luta por direitos

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

Os últimos dias de janeiro foram 
intensos. Participamos ativamente 
de dois importantes momentos 
da luta pelos direitos dos traba-
lhadores: o ato pela recupera-
ção do setor sucroenergético, em 
Sertãozinho (SP); e a mobilização 
no Dia Nacional de Lutas pelo 
Emprego e Direitos, em São Paulo.

Em Sertãozinho, ao lado de tantos 
trabalhadores que perderam seus 
empregos por causa da crise no 
setor de álcool e açúcar, fomos às 
fábricas convocar metalúrgicos, 
andamos por rodovias, paramos 
a cidade! 

Manifestar-se é essencial para que 
nosso grito de alerta chegue aos 
ouvidos dos que conduzem o País. 

Em São Paulo, engrossamos o 
coro no Dia Nacional de Lutas, 
com o mesmo grito que se 
repetiu em várias partes do 
Brasil contra as medidas do 
governo que mexem com direitos 
de trabalhadores e pensionistas. 

Ajustes devem ser feitos, mas é pre-
ciso que tudo seja negociado antes. 
Graças à mobilização, o diálogo 
com os representantes dos traba-
lhadores certamente prevalecerá.

Outro caso que gera protestos é o 
da Petrobrás. Nós, trabalhadores, 
queremos que tudo seja apurado 
e, caso as denúncias se confirmem, 
que os culpados sejam punidos. É 
inadmissível que um dos grandes 
patrimônios do povo seja dilapi-
dado dessa maneira.

Buscamos, assim, reforçar o com-
promisso do Sindicato com as 
principais lutas a favor dos traba-
lhadores. Sempre!



No dia 29 de janeiro o 
Sindicato esteve novamente 
reunido com os trabalha-
dores da Foxconn ii em as-
sembleia que definiu um 
novo ajuste no calendário de 
compensações para o ano de 
2015. Segundo a proposta 
aprovada, o aumento de 10 
minutos na carga horária, 
para compensar folgas no 
Carnaval, Corpus Christi e 
final de ano, será entre 2 de 
março e 15 de maio.
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Ação para mudar indexador do 
FGTS aguarda decisão da Justiça

Trabalhador tenta mudar indexador do 
FGTS; Sindicato segue de olho no processo

Seus Direitos

Os trabalhadores 
tiveram que ir para 
as ruas gritar pelos 
seus direitos para 

o governo perceber 
que deveria tê-los 

ouvido antes de mexer 
em suas conquistas. 
Pisada de bola feia. 
Estamos de olho!!!

A ação coletiva movida pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Jundiaí, Várzea e Campo 
Limpo que pede a mudança 
do indexador de correção dos 
recursos do FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço) 
- passando a valer a inflação, 
no lugar do atual índice, que 
é a TR (Taxa Referencial) - ai-
nda aguarda decisão do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça). 

A corte judicial acolheu um 
requerimento da CEF (Caixa 
Econômica Federal) para sus-
pender todas as ações refe-
rentes ao tema que estão em 
trâmite nas instâncias inferi-
ores da Justiça.

De acordo com Erazê Sutti, 
advogado do Sindicato, in-
felizmente, não há qualquer 
novidade sobre o processo. 
“Estamos atentos e aguar-
dando uma nova decisão dos 
Tribunais Superiores”, informa.

Ele lembra que a ação do 
Sindicato abrange toda a 

base de cerca de 35 mil meta-
lúrgicos da região de Jundiaí, 
várzea e Campo limpo, inclu-
indo os 11.700 que aderiram 
individualmente ao processo.

Eventuais decisões pontuais 
em primeira instância que 
não estejam alinhadas à sus-
pensão determinada pelo STJ 
não têm como ser executadas 
(o que garantiria a revisão 
do indicador de correção e 
o pagamento de acertos aos 
beneficiários), já que seguem 
passíveis de recurso a instân-
cias superiores da Justiça, 
como informa o advogado.

A suspensão do trâmite de 
todas as ações que envolvem 
o pedido de mudança do in-
dicador de correção do FGTS 
foi determinada pelo STJ em  
fevereiro de 2014. “Ou seja, 
nenhuma ação sobre esse 
assunto está tramitando no 
País. Há muitos boatos sobre 
esse processo que não têm 
fundamento”, reforça Erazê.

Foxconn II muda 
compensações
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Atenção, cipeiros!
O Cerest divulgou que, em 
2014, em Jundiaí, o comércio 
varejista foi a categoria que 
mais registrou acidentes de 
trabalho (1.233), número su-
perior aos do setor metalúr-
gico e da construção civil. isso 
não isenta você, cipeiro, de fi-
car atento e fazer seu trabalho 
pela segurança dos metalúrgi-
cos. vamos lutar para que não 
ocorram acidentes! 



O Carnaval está chegando, 
mas se você é daqueles que 
prefere curtir o feriado rela-
xando, em vez de cair da folia, 
uma ótima opção é aprovei-
tar o pesqueiro do Clube de 
Campo do Sindicato.

O pesqueiro pequeno fun-
ciona  de quarta a domingo, 
das 8h às 17h (exceto no dia 
18, Quarta-feira de Cinzas, 
para manutenção do Clube), 
no sistema pesque-pague, 
sendo que para cada tipo de 
peixe fisgado há um valor 
diferente. Para o Carnaval, 
ele estará aberto no sábado, 
domingo e terça-feira.

Já a pesca no lago grande está 
liberada somente nos dois 
primeiros sábados de cada 
mês. Excepcionalmente nesse 
mês de fevereiro, em função 
do Carnaval, o lago grande 
estará fechado no sábado dia 
14. Mas em março funcionará 
normalmente, nos dias 7 e 14.

No lago grande há valores 

diferentes para pescadores 
associados e não-associados. 
Quem é sócio paga R$ 25 e não 
sócio, R$ 40, podendo pescar 
até 10 quilos. Após essa quan-
tidade, paga-se R$ 10 por quilo 
de peixe excedente.

O Clube de Campo do 
Sindicato possui estaciona-
mento para mais de 2.000 
veículos e está localizado na 
Rodovia Tancredo Neves, en-
tre os quilômetros 53 e 54 
(telefone 11 4526-1114).

Pesqueiro é opção para relaxar no feriado

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

Pesqueiro do Clube de Campo é garantia de 
sossego e diversão durante o Carnaval
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Torneio de Truco
Continuam abertas as inscri-
ções para o Torneio de Truco 
do Sindicato, que será rea-
lizado no dia 15 de março, no 
Clube de Campo. Só podem 
participar duplas formadas 
por associados. Para se ins-
crever, é preciso retirar a fi-
cha na sede da entidade ou na 
portaria do clube. A entrega 
das fichas preenchidas vai até 
o dia 12 de março.

Dança comigo?
Após o Carnaval, começam 
as novas turmas de dança 
no Clube de Campo. As aulas 
de dança de salão serão às 
terças (19h) e sábados (15h). 
Já as de sertanejo universi-
tário acontecem às terças 
(20h) e  sábados (16h). Cada 
aluno pode fazer uma aula 
experimental. informações 
com Ricardo (99563-8890) e 
Gabriela (97224-7698).

Futebol Master
No dia 27 de fevereiro, às 18h, 
acontece, na sede do Sindi-
cato, a reunião do Conselho 
Arbitral do Campeonato de 
Futebol Master. A data tam-
bém marca o encerramento 
das inscrições. O torneio reu-
nirá jogadores a partir de 40 
anos (completados em 2015), 
e começa no dia 7 de março, 
no Clube de Campo.
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Participe!


