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Cerca de 60 
trabalhadores, 
d e m i t i d o s 
pela unidade 
de Campo 
Limpo Paulista 
da Usiminas, 
fizeram no 
dia 21 uma 
manifestação 
em frente ao 
prédio da Bolsa 
de Valores 
(Bovespa), em 
São Paulo. 
O objetivo era pressionar a 
empresa a rever o fechamento 
da sua filial, que no dia 12 
demitiu 144 companheiros. 
“Não queremos que a empresa 
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Demitidos da Usiminas fazem protesto na Bovespa

encerre suas atividades, mas 
se isso ocorrer, vamos lutar 
para assegurar o bem estar 
dos trabalhadores que tanto 
fizeram por essa empresa”, 

garantiu Luis 
Carlos de Oliveira 
(Lu), diretor do 
Sindicato, que 
acompanhou a 
manifestação. 
em sinal de 
protesto, no 
dia 14, os 
trabalhadores 
já haviam saído 
em passeata 
pelas ruas de 
Campo Limpo e 
queimado um 

uniforme da empresa. agora 
o Sindicato apresentará um 
pacote de propostas à diretoria 
da Usiminas, buscando 
garantias aos trabalhadores.

as medidas provisórias 664/665, 
que alteram as regras de 
concessão de benefícios aos 
trabalhadores, passaram pela 
Câmara dos Deputados e agora 
estão no Senado, antes de serem 
enviadas para a presidente 
Dilma Rousseff sancionar ou 
não. Sob protestos e muita 
discussão, ficou definido:
• Auxílio-doença: a empresa 
continua pagando o salário do 
empregador por 15 dias de 
afastamento. após esse período, 
o iNSS assume o pagamento.
•  Pensão por morte: é preciso 
comprovar dois anos de 
casamento ou união estável 
e, pelo menos, 18 meses de 

contribuição. Só quem tiver 
mais de 44 anos recebe pensão 
vitalícia. Os mais jovens recebem 
por tempo limitado, que varia 
de 3 a 20 anos. Os dependentes 
continuam recebendo 100% da 
pensão, em caso de morte do 
assegurado.  
• Seguro-desemprego: no 
primeiro pedido será necessário 
comprovar 12 salários em 18 
meses. No segundo, serão 
necessários nove salários em 12 
meses.
•     Abono salarial: quem recebe 
até dois mínimos deverá ter 
trabalhado por três meses para 
ter direito ao benefício (um 
salário mínimo).

Nos dias 26 e 27 de maio, o 
Sindicato marcou presença 
em Brasília para pressionar 
o Senado durante a votação 
da MP 665 que muda os 
critérios para o acesso ao 
seguro-desemprego, ao 
abono salarial e ao seguro-
defeso (pescador). O 
presidente eliseu Silva Costa 
representou a Federação dos 
Metalúrgicos do estado de 
São Paulo e secretário-geral 
Natanael Onofre Matias (Caé) 
esteve presente em nome do 
Sindicato.

Senado avalia as novas regras para concessão de benefícios
Sindicato pressiona 
em Brasília
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

A última quinzena foi intensa. Além 
de duas assembleias que trataram 
da recuperação judicial da Sifco, 
tivemos a demissão em massa de 
144 companheiros da Usiminas, em 
Campo Limpo Paulista.

Como é de praxe, não ficamos 
calados e saímos às ruas para 
protestar, seja fechando as vias 
públicas da cidade durante a 
passeata, seja fazendo um “apitaço” 
em frente à Bolsa de Valores de São 
Paulo em protesto às demissões. 
Mas a luta não para por aí.

Tanto para os companheiros da 
Sifco, como da Usiminas, reforçamos 
que estamos juntos nessa jornada, 
concentrados no esforço de 
sempre garantir a integridade ao 
trabalhador, assegurando seus 
direitos.

Muitos desses direitos estão sendo 
reavaliados pelo Congresso e pelo 
Senado, segundo o pacote das MPs 
664/665. Agora os senadores são 
quem vão avaliar as mudanças, e só 
depois é que o pacote seguirá para 
a presidente Dilma, que decidirá se 
as alterações propostas vão virar 
lei, ou não.

Sabemos que alguns ajustes fiscais 
no governo são necessários a fim de 
evitar fraudes e ações de pessoas mal 
intencionadas. A nós cabe continuar 
defendendo a manutenção desses 
benefícios (seguro-desemprego, 
abono salarial, pensão por morte, 
auxílio doença) ao trabalhador, que 
não pode sair prejudicado e nem 
pagar uma conta que não é sua. A 
luta continua!

Por direitos 
assegurados
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No dia 22 de maio, o Sindicato 
participou da assembleia 
que tratou da recuperação 
judicial da empresa e teve 
sua proposta aprovada pela 
maioria dos credores. a moção 
garante os acertos financeiros 
com todos os companheiros da 
empresa (ativos e demitidos). 
“Conseguimos, mais uma 
vez, garantir os direitos dos 
trabalhadores sempre de 
acordo com a justiça”, declarou 
o presidente eliseu Silva Costa, 
ao lado do diretor executivo 
Luís Carlos de Oliveira (Lú) e 

ASSEMBLEIAS

dos diretores Carlos alberto 
Nogueira (Barba), Claudinei 
Cestarolli (Nei), Donizete 
aparecido ignácio (Danone), 
Mario aparecido Daniel e edivan 
Moreira da Silva (Sabugo). No 
dia 25, uma assembleia foi 
realizada na porta da fábrica a 
fim de passar aos trabalhadores 
tudo que ocorreu no círculo de 
negociação com os credores. 
todos os detalhes envolvendo 
o processo judicial da empresa 
serão explicados, em breve, em 
um boletim especial e também 
no site do Sindicato.

Os trabalhadores aceitaram 
as mudanças propostas pela 
empresa e, a partir do dia 6 de 
junho, farão dois turnos fixos. 
Os funcionários vão trabalhar 
48 minutos a mais por dia, mas 
terão os sábados livres. Outra 
alteração é que os dois turnos 
terão uma hora de intervalo de 

Takata, 21/5

SIFCO 22/5

repouso e alimentação e não 
mais 30 minutos, como é hoje. 
Participaram da assembleia 
o presidente do Sindicato, 
eliseu Silva Costa e os diretores 
josé Carlos Gomes Cardoso 
(Mineiro), roberto Pereira de 
Souza (Betinho) (foto) e César 
augusto Camargo (Cesinha).
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Em visita ao Sindicato, jovens da Apae Jundiaí se 
preparam para ingressar no mercado de trabalho

Um grupo de 18 jovens 
da apae jundiaí visitou o 
Sindicato no dia 15 de 
maio, com o objetivo de 
conhecer a história da classe 
trabalhadora na qual serão 
inseridos em breve. Graças 

No mês de junho, a 
programação do CineArte 
promete agradar vários tipos 
de público. No dia 2 de junho, às 
14h30, a Sessão Pipoca exibirá 
“Nadando em Dinheiro”, um 
clássico do cinema nacional 
estrelado por Mazzaropi. O 
Cineclube Consciência entrará 
em cena no dia 13, às 19h, 
com a exibição do drama/
comédia argentino “relatos 
Selvagens”, seguido de debate 
entre os cinéfilos. Para fechar 
o mês com chave de ouro, 
no dia 27, às 19h, a Sessão 
dos trabalhadores contará 
com o premiado “12 anos 
de Escravidão”, vencedor do 

Confira os filmes de 
junho no CineArte

Oscar 2014 de Melhor Filme, 
Melhor Atriz Coadjuvante e 
Melhor roteiro adaptado. 
todas as sessões são gratuitas, 
com direito a suco e pipoca! 
Prestigie e traga sua família!
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ao programa educação 
Profissional, vários desses 
jovens estarão no mercado 
de trabalho metalúrgico 
em empresas como 
thyssenKrupp, KSB e takata. 
a visita foi monitorada 

por andrea Viviane rocha, 
que convidou os jovens a 
interagirem na área multimídia 
do Museu. No CineArte, eles 
receberam uma lembrança 
para marcar esse dia, que foi 
encerrado com pipoca e suco 
antes de voltarem pra escola.

atenção moradores de jundiaí! acontece no sábado, dia 30 de maio, das 8h30 às 17h30, no 
auditório do Centro Universitário Padre anchieta o 1° Fórum do Plano Diretor Participativo. O 
projeto consiste em debater - junto à população - melhorias no desenvolvimento do município, a 
fim de brecar o crescimento desordenado. Mais informações no site: planodiretor.jundiai.sp.gov.
br/. Seja um cidadão consciente, participe! 

O consultório odontológico 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
já está pronto para começar 
a receber os associados, que 
serão atendidos no novo 
consultório da sede, totalmente 
equipado com modernos 
aparelhos. a abertura da 
agenda para marcação de 
consultas será em 1º de junho. 
agende seu horário pelo 
telefone 4527-3100.

Cidadão consciente, participa!

Atendimento 
odontológico: 
agenda abre dia 
1º de junho
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Arraiá do Clube de Campo será dia 20 de junho

KRUPP se consagra campeã do Futebol Master 

No dia 20 de junho, a partir 
das 17h, tem arraiá dos 
Metalúrgicos no Clube de 
Campo. a tradicional festa 
junina do Sindicato terá 
distribuição gratuita de 
pipoca, algodão doce, quentão 
e vinho quente. Além disso, 
os participantes poderão 

Dia 30 de maio está chegando 
e com ele o Baile de aniversário 
do Sindicato, a partir das 
22h, no Espaço M, com a 
banda Skyppe. Como haverá 
serviço de bar e buffet, não é 
preciso se preocupar em levar 
bebidas. Para acrescentar um 
clima de elegância à festa, o 
traje é social. No dia seguinte, 
31 de maio, no Clube de 
Campo, prosseguem as 
comemorações dos 69 anos 
do Sindicato, das 11h às 16h, 
para associados.

O time da aDC thyssenKrupp 
se consagrou campeão do 
Futebol Master 2015, na final 
no dia 17 de maio, no Clube 
de Campo, contra a aDC KSB. 
Depois de um primeiro tempo 
equilibrado, a Krupp abriu o 
placar, se mantendo à frente até 
o final da partida, que terminou 
em 2 x 0. “Queremos agradecer 
a participação de todos nesse 
torneio, que foi um pedido 
dos próprios companheiros”, 
disse o presidente eliseu Silva 
Costa. Parte da diretoria do 
Sindicato esteve presente e fez 
a entrega dos prêmios. além 
dos artilheiros da Krupp e KSB 
(fotos), também foram eleitos 
Vanderlon Oliveira e Milton 
Batista da Silva (Neumayer 
tekfor). No site você confere 
mais fotos e o vídeo da grande 
final. Acesse!

saborear comidas típicas 
e conferir as barraquinhas 
espalhadas pela festa, 
enquanto as crianças podem 
se divertir nos brinquedos 
montados para a festa. a 
entrada é gratuita para sócios 
e não-associados pagam r$ 
10,00. 

Tudo pronto para o 
Baile de Aniversário
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1º Lugar – ACD ThyssenKrupp 2º Lugar – ADC KSB

Artilheiro: Odair Lima Brandão (KSB)
Artilheiro: Rocino Barbosa dos Santos Filho (Krupp)

Melhor jogador da final: Emanuel Messias da Silva 
(Krupp)

Jogador mais experiente: Valdir Munhoz Narciso 
(KSB)

Goleiro menos vazado: Marcos Rogério de Jesus, 
o Maguila (Krupp)


