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Na última quinzena, o 
Sindicato agiu intensamente 
nas portas das fábricas. 
Assembleias foram realizadas 
buscando alternativas para 
manter o emprego dos 
trabalhadores nas empresas, 
que procuram equilibrar 
as atividades nesse atual 
momento econômico.
Os trabalhadores da Alpino, 
por exemplo, aprovaram 
a proposta de redução 
de jornada que já está 
em vigência desde 5 de 
junho. No mesmo dia, os 
companheiros da Böllhoff 
também adotaram a mesma 
medida, válida desde o dia 8. 

A Participação de Lucros e 
Resultados (PLR) pautou a 
assembleia na Krupp, no dia 
3. O benefício, que seria pago 
em primeira parcela no dia 
30 de junho, foi antecipado e 
feito no dia 5 de junho, com 
valor superior ao definido 
anteriormente. “A comissão da 
PLR está de parabéns, pois estão 
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Ações do Sindicato garantem emprego aos trabalhadores

Krupp antecipa pagamento da PLR

“em meio ao momento que 
enfrentamos, uma proposta 
como essa amortece as 
dificuldades econômicas”, 
declarou o diretor José Carlos 
Cardoso (Mineiro). 
O Sindicato também foi até a 
metalúrgica Pamisa, onde os 
trabalhadores aprovaram a 
redução, que começou a valer 
desde a primeira semana 
de junho. “É uma alternativa 
apropriada para o momento 
difícil que estamos vivendo, 
pois garante o emprego do 
trabalhador e evita a queda 
da empresa”, explica o diretor 
Natanael Onofre Matias 
(Caé).

Mesma  proposta foi votada 
na Prensa Jundiaí, definindo a 
diminuição de horas desde 8 
de junho. “Acreditamos que a 
manutenção do emprego é um 
caminho viável, pois não dá para 
falar de redução de jornada sem 
estabilidade”, declarou Luís Carlos 
de Oliveira (Lú), ao lado do diretor 
Wellington José Matias de Oliveira 
(Ceará).
As propostas são por três meses, 
período que não haverá demissões. 
Caso ocorram após esse tempo, 
a empresa deverá pagar os 
direitos, além das horas que foram 
descontadas. Representantes da 
diretoria de base estiveram presente 
em todas as ações do Sindicato. 

agindo de forma positiva”, disse 
o presidente eliseu Silva Costa, 
acompanhado dos diretores Luís 
Carlos Oliveira (Lú), Wellington 
José Matias de Oliveira (Ceará), 
Wilson Ribeiro da Silva (Med), 
José Joaquim da Silva Filho (Zé 
Goleiro), Cláudio Garcia de Pinho 
(Faustão) e Pedro Donisete 
Caridi.

Alpino Prensa JundiaíBöllhoff  Pamisa
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Os dias que antecederam e 
também os que vieram logo 
após o aniversário de 69 anos do 
Sindicato foram de luta nas portas 
das fábricas. Concentramos nossos 
esforços em buscar alternativas 
para que o trabalhador não fosse 
prejudicado pelo atual momento 
que estamos vivendo.

Com o objetivo de evitar demissões, 
vimos que a redução de jornada é 
uma saída para manter o emprego 
dos companheiros, enquanto a 
economia se reaquece e as empresas 
se reorganizam internamente. 

Ações como essa provam que 
vivemos 69 anos de muita  luta e 
de uma história construída com o 
esforço de tantos companheiros 
que dedicaram anos de sua vida ao 
setor metalúrgico.

A data nos anima a reforçar 
nossos objetivos e nos lembra 
da responsabilidade que temos 
pela frente, afinal somos mais 
de 35 mil trabalhadores, das 
grandes empresas multinacionais 
às pequenas oficinas, além dos 
companheiros que já estão 
aposentados. São para essas 
pessoas que o Sindicato trabalha. 
Trazendo serviços cada vez 
melhores, além de cultura e lazer.
 
Não vamos desistir da batalha. 
Somos uma categoria poderosa, 
de homens e mulheres preparados. 
Capazes. Gente de fibra. Sabemos 
que unidos somos mais fortes. 
Vamos olhar pra frente, rumo aos 
70 anos. 

 A luta continua e, como sempre, 
seremos vitoriosos.

69 ANOS 
DE LUTA

Nos dias 26 e 27 de maio, o 
Sindicato esteve em Brasília 
acompanhando as votações 
no Senado das novas regras 
para concessão de benefícios. 
O presidente eliseu Silva Costa 
representou a Federação dos 
Metalúrgicos do estado de 
São Paulo e o secretário-geral 
Natanael Onofre Matias (Caé) 
esteve presente em nome do 

Sindicato. eles aproveitaram 
para entregar um texto sobre 
a terceirização e o fator 
previdenciário ao senador 
Paulo Paim (PT-RS), que 
elogiou o teor do documento. 
“Reafirmamos nossa posição 
contra o projeto que regulariza 
a terceirização. Agora vamos 
aguardar o posicionamento do 
Senado”, disse o presidente.

Sindicato se posiciona no Senado contra 
terceirização e fim do fator previdenciário

O Senado aprovou o fim 
do fator previdenciário e 
mudanças nas regras de 
concessão de benefícios. 
Agora, cabe à presidente 
Dilma Rousseff sancionar ou 
não. Confira as novas regras:
 •Fórmula 85/95: a 
proposta pode substituir o 
fator previdenciário. Propõe 
o seguinte: quando a soma 
da idade mais o tempo de 
contribuição atingir 85 anos 
para as mulheres e 95 anos 
para os homens, o aposentado 
pode receber o valor integral 
do salário, obedecendo o teto 
de R$ 4.663,75. Para quem 
não atingir esses números, 
o antigo fator previdenciário 
continua valendo. 
 •Pensão por morte: é 
preciso comprovar dois anos 
de casamento ou união estável 

Senado aprova novas regras para 
concessão de benefícios

e, pelo menos, 18 meses de 
contribuição. Só quem tiver 
mais de 44 anos recebe pensão 
vitalícia. Os dependentes 
continuam recebendo 100% 
da pensão, em caso de morte 
do segurado.  
 •Seguro-desemprego: 
para o primeiro pedido será 
necessário ter trabalhado pelo 
menos 12 meses; na segunda 
solicitação nove meses; e na 
terceira, seis meses.
 •Abono salarial: quem 
recebe até dois mínimos 
deverá ter trabalhado por 
três meses para ter direito ao 
benefício (um salário mínimo).
 •Auxílio-doença: foi 
mantida a regra atual, ou seja, 
a empresa paga os primeiros 
15 dias de afastamento do 
trabalhador e o governo paga 
pelo período restante. 

O senador Paulo Paim recebe a carta do Sindicato 

CO
M

u
N

iC
Aç

ãO
 S

iN
D

iC
AT

O



3Boletim Informativo

Atendimento no consultório odontológico começa dia 15

O CineArte exibe “12 Anos 
de Escravidão” no dia 27, 
às 19h. O filme foi o grande 
vencedor do Oscar 2014, 
como Melhor Filme, Melhor 
Atriz Coadjuvante e Melhor 
Roteiro Adaptado. A entrada 
é livre, com direito a pipoca e 
suco.

Vencedor do Oscar 2014 
na tela do CineArte

O consultório odontológico do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
já está pronto para receber os 
associados. Localizado no 2° 
andar da sede, o ambulatório 
foi totalmente equipado com 
aparelhos e instrumentos 
modernos para atender todas 
as necessidades. “estamos 
preocupados com a saúde dos 
nossos aposentados e também 
daqueles que ainda estão na 
ativa”, reforça o diretor do 
Sindicato, José Carlos Gomes 
Cardoso (Mineiro). 
A equipe de profissionais, sob 
a coordenação do Dr. Luiz 
Carlos Trefílio, começará a 
atender a partir do dia 15 de 
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junho. As consultas podem ser 
agendas pelo telefone 4527-
3100. Os associados contarão 
com desconto no atendimento 
e os aposentados terão um 
preço ainda mais especial.

No novo consultório, o diretor 
Mineiro recebeu o Dr. Trefílio

Dia 20 de junho tem Arraiá 
Metalúrgico no Clube de Campo

No dia 20 de junho, a partir 
das 16h, tem Arraiá dos 
Metalúrgicos no Clube de 
Campo. A tradicional festa 
junina do Sindicato contará 
com uma programação 
musical especial. Já estão 
confirmadas as presenças 
da dupla Rosa e Rosinha, do 
cantor Juliano Gaiteiro e do 
Trio Serelepe.
Haverá distribuição gratuita 
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Rosa e Rosinha e Juliano Gaiteiro estarão no arraiá no Clube de Campo

de pipoca, quentão e vinho 
quente. Além da boa música 
e a animada quadrilha, 
os participantes poderão 
saborear comidas típicas 
e conferir as barraquinhas 
espalhadas pelo Clube, 
enquanto as crianças se 
divertem nos brinquedos 
montados para a festa. A 
entrada é gratuita para sócios e 
não-associados pagam R$ 10,00. 
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Aula aberta de 
dança de salão

Baile de Aniversário dos 69 anos do Sindicato lota o Espaço M

Dia 13 de junho haverá aula 
aberta de dança de salão no Clube 
de Campo em dois horários: às 
14h e às 16h, com destaque para 
os estilos sertanejo universitário 
e vaneira. Novas turmas estão 
sendo formadas. informações 
com o professor Ricardo (11) 
99563-8890 (vivo).

O Espaço M ficou lotado na 
noite fria do sábado, 30 de maio, 
para o Baile de Aniversário que 
comemorou os 69 anos do 
Sindicato dos Metalúrgicos. 
Os músicos e dançarinos da  
banda Skyppe esquentaram a 
noite, colocando todo mundo 
pra dançar. Para o presidente 
eliseu Silva Costa, uma palavra 
pode resumir esses 69 anos de 
história: luta. “A trajetória da 
nossa categoria tem que ser 
preservada.”
entre os convidados estava 
Cláudio Magrão, presidente da 
Federação dos Metalúrgicos 
do estado de São Paulo. “este 
Sindicato é forte politicamente, 
culturalmente, sem deixar 
de oferecer lazer aos seus 
associados.O baile está ótimo!”
A festa dos 69 anos prosseguiu 
no dia 31, no Clube de Campo, 
com muita música, chope e 
churrasco. “É um evento muito 
bom, sempre frequento o Clube 
de Campo ao lado da minha 
família. Não podemos esquecer 
o quanto esse Sindicato tem 
feito pelos trabalhadores 
durante todos esses anos. Vale 
a pena comemorar”, declarou 
Luiz de Azevedo, associado 
há 29 anos, acompanhado da 
esposa Marise Azevedo.
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