
1Boletim Institucional

Veja também nesta edição:

CineArte, pág 3 Fotos 1º de Maio, pág 4Reintegrações, pág 2

 Saiba tudo o que acontece no novo site: www.sindicatometal.org.br
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Rock gospel da Casa da Rocha vence o 2º Encontro Cultural
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1º de maio: dia de luta contra a terceirização
Baseada na questão da 
terceirização, a festa de 1º 
de maio levou milhares de 
pessoas ao Clube de Campo 

dos Metalúrgicos. Faixas 
contra a PL 4330 foram 

espalhadas por todo 
lugar, reforçando 
a preocupação do 
sindicato. “É um 
projeto injusto, pois irá 
precarizar fortemente 
a classe trabalhadora. 
estamos preparados 

para lutar contra esse 
mal”, disse o presidente 

eliseu silva costa. 
o prefeito Pedro Bigardi 

também confirmou sua 
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posição contrária ao projeto. 
“terceirização é precarização do 
trabalho! É perda de direitos! não 
podemos aceitar isso nunca!”, 
reforçou ele durante o ato 
político, que contou ainda com 
o vice-prefeito durval orlato e o 
vereador Gerson sartori.
o cantor e também deputado 
federal, sérgio reis – uma das 
atrações musicais da festa – 
revelou que votou contra o PL 
4330. “esse projeto não ajuda 
quem realmente precisa. não 
podemos aceitar calados essa 
medida”. 
Mais detalhes sobre a festa do 
dia do trabalho você confere na 
página 4.

a banda de rock gospel casa da 
rocha foi a grande vencedora 
do 2º encontro cultural dos 
jovens Metalúrgicos, que agitou 
o Espaço M na noite do dia 9 
de maio. Em 2º lugar ficou o 
trio regra três e sua música 
experimental, seguido do pop 

rock da Banda seringueira. o 
músico destaque foi o violeiro 
sertanejo Mateus sturion.
o evento contou com 14 
bandas e um time de jurados 
que trabalhou duro para 
eleger o melhor entre rock, rap, 
sertanejo, gospel. o público fez 

a parte dele: cantou, agitou e 
torceu. “É um projeto que, sem 
dúvida, se consolidou no nosso 
calendário”, garantiu vanessa 
neris, diretora do Sindicato. 
a cobertura completa do 
encontro você confere no 
nosso novo site. acesse!

Músicos da Casa da Rocha comemoram a vitória. No palco, o Trio Regra Três conquista o 2º lugar; e Mateus Sturion recebe o troféu de destaque do diretor Wilson Ribeiro da Silva (Med)
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

Quem esteve conosco, no Clube de 
Campo, participando da festa de 1º 
de Maio, percebeu o quanto estamos 
preocupados com a questão da 
terceirização. No ato político que 
fizemos lá, deixamos bem claro que 
somos completamente contra o PL 
4330, que está no Senado para ser 
discutido e propõe a terceirização 
das atividades-fim nas empresas.

Se esse projeto for aprovado, será 
como se estivessem rasgando 
a CLT, pisoteando nos direitos 
dos trabalhadores conquistados 
com tanto esforço, tanta luta. 
Continuamos empenhados em 
defender o trabalhador a todo 
custo, para evitar a precarização 
das relações trabalhistas.

Prova disso é um documento 
oficial que o Sindicato enviou ao 
Senado reafirmando nossa posição 
contrária à terceirização, baseada 
nos perigos que esse projeto 
representa, como a perda de 
benefícios como 13º, férias, plano 
de saúde, PLR, segurança, melhores 
salários etc.

Diante disso, notamos que o Dia 
do Trabalhador também foi um 
dia de reflexão, em meio a muita 
festa. Aproveito aqui para convidar 
você a acessar nosso novo site 
(www.sindicatometal.org.br), onde 
estão as fotos e os vídeos do 1º 
de Maio. Esse novo site foi criado 
para melhor atendê-lo e deixá-lo 
bem informado sobre tudo que 
acontece na nossa grande família 
metalúrgica. Aproveite!

Dia festa e de 
reflexão
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três companheiros foram 
reintegrados graças ao 
empenho do Sindicato. sérgio 
sperandio e Luciano rizzieri 
voltaram à thyssenKrupp no 
dia 30 de abril, acompanhados 
pelos diretores Wilson ribeiro 
da silva (Med) e josé joaquim 
da silva Filho (Zé Goleiro). 
sperandio adquiriu uma 
doença laboral no setor de 
manutenção predial e deixou 
a empresa em dezembro de 
2012. A Krupp justificou que 
ele havia adquirido direito 
a aposentadoria, porém o 
sindicato alegou que a decisão 
da empresa não condizia com 
a resolução judicial. já rizzieri 
foi demitido no final de 2014 

ASSEMBLEIAS

Sindicato reintegra mais  três trabalhadores

após contrair uma doença no 
ombro devido a movimentos 
repetitivos no setor de uv. “o 
Sindicato nos acompanhou 
em todos os momentos. É 
muito bom estar de volta”, 
comentaram eles.
na empresa eBF, Marcelo 
Pontes de Paula foi reintegrado 
no dia 6 de maio depois 
de ter sido dispensado em 
dezembro passado. “sofri um 
acidente em 2007 e após um 
ano e meio de recuperação, 
voltei pra trabalhar na mesma 
máquina. depois da demissão, 
o Sindicato montou um 
processo baseado no direito 
da estabilidade e agora retorno 
para continuar meu trabalho.”

Na Krupp, Zé Goleiro, Sperandio, Rizzieri e Med

na tarde do dia 24 de abril, 
funcionários da arima votaram 
em assembleia a proposta 
sobre plano de cargos e 
salários. a maioria votou a 
favor, apesar da implantação 
dos novos valores estar 
prometida somente para o 
segundo semestre. “ainda 
falta ser decidido o valor do 
PLr e o aumento no ticket 
alimentação, questões que 

ARIMA, 24/4

voltarão a ser negociadas este 
mês”, já avisa rose Prado, 
diretora do Sindicato, que 
conduziu a assembleia ao lado 
do também diretor antonio 
donizete cávoli (tozinho)

Marcelo está 
de volta à EBF
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Programação do CineArte cai no gosto do trabalhador
no dia 28 de abril, a estreia 
da sessão dos trabalhadores 
no CineArte atraiu famílias 
inteiras para ver o drama 
“Ladrões de 
B i c i c l e t a ” . 
r o s â n g e l a 
Gomes de 
Lima, esposa do 
metalúrgico joão 
elias, disse que 
veio à sede para 
fazer o imposto 
de Renda e ficou 
sabendo do 
cinema. “decidi 
trazer a família toda”, disse ela, 
acompanhada do marido e 
das filhas Gabriele e Caroline. 
o próximo será o premiado 
“12 anos de escravidão”, com 

Krupp e KSB farão a final do Futebol Master no dia 17 de maio, 
às 8h30, no Clube de Campo. As equipes venceram a semifinal 
realizada no dia 26 de abril:  adc thyssenKrupp venceu a adc 
amtek tekfor por 4 a 2, e a adc KsB goleou o time da adc sifco 
por 5 a 1. Parabéns aos finalistas!

FINAL FUTEBO L MASTER

X

o Sindicato moveu uma ação 
trabalhista contra a empresa 
iMa exigindo adicional de 
insalubridade e diferenças 
salariais. as audiências 
ocorreram em julho de 2006 e 
em novembro de 2008, todas 
com o acompanhamento do 

Sindicato ganha processo que exige 
adicional de insalubridade

vice-presidente do Sindicato 
evandro oliveira santos e do 
advogado dr. valtencir Piccolo 
sombini. uma parte do crédito 
já foi paga e haverá uma nova 
audiência no mês de agosto, 
para tentativa de conciliação e 
pagamento do restante. 
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data a ser divulgada no site.
uma semana depois, a sessão 
Pipoca teve sala cheia para “o 
corintiano”, com Mazzaropi. 

“Por mim, poderia passar 
todos os filmes dele”, disse o 
aposentado Laércio Parilha, 
acompanhado da esposa 
Leonor. 

no próximo dia 16, às 19h, é a vez 
do cineclube consciência com 
o drama “Mommy”, seguido 
de debate. e para fechar o 

mês, no dia 
26, às 19h, 
haverá o 
lançamento 
de “Morro.
c o m ” , 
p r o d u ç ã o 
n a c i o n a l 
com eufra 
Modesto (da 
secretar ia 
da cultura 

de jundiaí) no elenco. as 
sessões são gratuitas, com 
direito a suco e pipoca! 
Participe!
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no mês passado o Sindicato 
dos Metalúrgicos recebeu a 
visita da diretora de recursos 
Humanos eva degerman, 
do grupo sueco coesia, 
acompanhada da gestora de 
rH para a américa Latina, 
josania Bortoletto. elas 
foram recebidas pelo diretor 
josé carlos Gomes cardoso 
(Mineiro), que mostrou 
as instalações da sede e 
explicou seu funcionamento. 
“estou impressionada com 
a quantidade de serviços 
prestados aos trabalhadores”, 
disse eva, comparando com 
o sistema sindical sueco. “Lá 
não é comum ver esse tipo de 
estrutura de atendimento.”

Diretora de RH da 
Suécia visita o Sindicato
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O diretor Mineiro, entre Josania e a sueca Eva, 
ambas do Coesia Group.

Krupp KSB



o dia do trabalho também 
marcou a estreia do novo 
site do Sindicato: www.
sindicatometal.org.br. tudo 
foi registrado em tempo real 
e acompanhado online por 
quem estava lá: textos, fotos, 
vídeos. o novo site também 
oferece uma variedade de 
serviços do sindicato. acesse! 
Confira também a galeria de 
fotos de 1º de maio.

Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista
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Fechamento da piscina e do lago

Novo site está no ar!

Família metalúrgica lota o clube para festejar o 1º de maio

dia 17 de maio é a última 
chance para aproveitar as 
piscinas, que após essa 
data ficarão fechadas para 
manutenção, voltando só no 
segundo semestre. o lago 
grande estará aberto no dia 

em prazo relâmpago foram 
vendidas todas as mesas para o 
Baile de aniversário do sindicato, 
que será no dia 30 de maio, às 
22h, no Espaço M. a noite contará 
com serviço de bar e buffet para 
atender os convidados. Para 
acrescentar um clima de elegância 
à festa, o traje é social.

uma missa, celebrada pelos 
padres Leandro Megeto e 
Wilson vitoriano, deu início à 
festa de 1º de maio lotando 
o Espaço M. espalhados pelo 
clube de campo, o que se 
via eram quiosques lotados e 
gente se acomodando debaixo 
da sombra das árvores. 
enquanto isso, molduras de 
facebook circularam pela festa 
propondo uma brincadeira 
na hora do selfie. Já no 
palco, grupos regionais se 
apresentavam sob o comando 
de adimilson de oliveira. À 
tarde, foi a vez do radialista 
joão Ferreira chamar nomes 
como sérgio reis, Giovanni, 
Wanderley cardoso, Wesley 
dos teclados, os travessos, 
carreiro & capataz, Mato 
Grosso & Mathias para animar 
o público. ano que vem tem 
mais!

16 de maio, das 8h às 17h, 
finalizando a temporada que 
retorna em setembro. sócios 
pagam r$ 25 e não sócios r$ 
40 (até 10 quilos de peixe). 
acima disso, será cobrado r$ 
10 por quilo.

Baile de Aniversário: 
mesas esgotadas!
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