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Sindicato pressiona e reinvidicações das 
MPs 664 e 665 serão discutidas
O ministro da Previdência 
Social, Carlos Eduardo 
Gabas, disse que vai levar 
ao Congresso Nacional parte 
das reivindicações de sin
dicatos por mudanças nas 
Medidas Provisórias (MPs) 
664 e 665, que alteram re
gras de concessão de bene
fícios aos trabalhadores. O 
compromisso foi estabeleci
do durante o Fórum Nacional 
de Saúde do Trabalhador, 
formado pelas centrais sin
dicais – Força Sindical, CTB, 
CUT, Nova Central e UGT , 
realizado em 6 de março no 
auditório do Dieese, no cen
tro de São Paulo. O ministro 
do Trabalho, Manoel Dias, 
também esteve presente. 
“Quero ouvir as considera
ções e, no que a gente tiver 
de acordo, vamos trabalhar 
para mudar com o relator”, 
afirmou Gabas.
Os sindicalistas reclamam 
que os trabalhadores não 
foram ouvidos durante a 
elaboração das medidas e 
também apontam que al
gumas delas são inconstitu
cionais, ou seja, mexem em 
direitos dos trabalhadores 
garantidos na Constituição e 
que não poderiam ser mexi

dos por medidas provisórias. 
O ministro negou que haja 
inconstitucionalidade e disse 
que, para MPs, não é de re
gra que sejam feitas con
sultas à população, que é 
uma decisão puramente do 
governo.
O Sindicato dos Metalúrgicos 
foi representado no fórum 
pelos diretores José Carlos 
Gomes Cardoso (Mineiro), 
Luiz Carlos de Oliveira (Lu), 
Wilson Ribeiro da Silva (Med) 
e César Augusto Camargo 
(Cesinha). “As duas medi
das prejudicam os trabal
hadores. Por isso, foi im
portante o compromisso do 
ministro de abrir o debate”, 
avaliou Mineiro.

Ao centro, o ministro da Previdência Social 
Carlos Gabas, entre os diretores do Sindicato
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Medidas alteram 
benefícios
As MPs 664 e 665 estipulam 
uma série de alterações nas re
gras do segurodesemprego, 
abono salarial, segurodefeso, 
pensão por morte, auxílio
doença e auxílio reclusão, que 
trarão um impacto bastante 
conside rável na vida de mi
lhões de brasileiros.
Quando anunciou as medidas, 
a justificativa do governo era 
de gerar uma economia de 
R$ 18 bilhões. Atualmente, as 
MPs tramitam em comissões 
no Congresso, onde tam
bém vêm sendo alvos de 
muita polêmica. Como se vê, 
o caminho da aprovação não 
deve ser fácil.
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

No dia 27 de fevereiro, o 
Sindicato realizou uma 
assembleia na empresa 
Kongsberg para definir o 
Acordo de Compensação de 
Horas. 
Houve diálogo com a direto
ria da empresa no ano passa
do e foi decidido que atende
riam a reivindicação. O novo 

acordo foi aprovado pelos 
colaboradores e já está em 
vigor desde 1º de março. 
“Graças à mobilização dos 
trabalhadores mais uma 
reivindicação foi atendida”, 
disse a diretora do Sindicato 
Rose Prado, que estava  
acompanhada da diretora 
Maria Leonice (Leo). 

Kongsberg define acordo de 
compensação de horas

Faça seu imposto de renda no Sindicato
Desde o dia 2 de março, o 
Sindicato oferece o serviço 
de preenchimento das decla
rações do Imposto de Renda 
(IR). 
De acordo com a Receita 
Federal, é obrigado a declarar 
o IR todos que receberam 
rendimentos tributáveis de 
mais de R$ 26.816,55 ao 
longo de 2014, e também os 
que obtiveram rendimentos 
não tributáveis, ou tributa
dos exclusivamente na fon

te, cuja soma foi superior a 
R$ 40 mil. 
Para sócios do Sindicato, a 
taxa do serviço é de R$ 25, e 
não sócios pagam R$ 50. 
O atendimento é realizado 
no 3º andar da sede de se
gunda a sextafeira, das 8h 
às 11h30 e das 13h às 18h, e 
aos sábados das 8h às 12h. 
O prazo para entrega ter
mina em 30 de abril, por 
isso não deixe para a última 
hora!

Não podemos nos iludir. Muitas 
vezes olhamos pra trás certos 
de que muito já foi conquistado, 
quando na verdade ainda 
estamos no começo da estrada.

É essa sensação que nós, aqui 
do Sindicato, tivemos quando 
entraram em vigor as novas 
leis trabalhistas para concessão 
de benefícios como o auxílio-
doença, seguro-desemprego e a 
pensão por morte.

Apesar da pressão para que 
governo abra um diálogo com 
líderes sindicais e trabalhistas 
a fim de discutir as Medidas 
Provisórias 664 e 665, pouco ou 
quase nada se avançou nesse 
sentido.

Por isso, no início do mês, várias 
manifestações foram feitas nas 
Superintendencias Regionais do 
Trabalho pedindo a revogação 
das MPs. Mas o governo não 
quer ceder. Prometeu abrir 
diálogo, mas isso não aconteceu 
de forma efetiva.

Diante desse cenário, estamos 
juntos arregaçando as mangas 
para sair em defesa do 
trabalhador, de seus direitos 
conquistados e de um Brasil 
mais justo para todos.

E por falar em conquistas, não 
poderia deixar de me dirigir, 
novamente, às mulheres 
metalúrgicas. À vocês, envio 
o meu parabéns pelo dia 8 
de março, agradecendo por 
estarem conosco nessa luta, 
emprestando a força e a garra 
feminina para a construção de 
uma sociedade melhor, mais 
digna, mais forte!

É hora de aumentar 
a pressão

“Graças à mobilização mais uma reivindicação 
foi atendida”, disse a diretora Rose Prado

Para facilitar o preenchimento, 
compareça ao Sindicato com os 
seguintes documentos:
• CPF
• Título de Eleitor
• Dados bancários (agência e 

número da conta)
• Comprovantes de todos ren

dimentos recebidos 

• Comprovantes de despesas 
que podem ser deduzidas:

 •   educação
 •   despesas médicas
 •   despesas odontológicas
 •   plano de saúde
 •   contribuição à previdência so

cial
 • contribuição à previdência 

privada

Documentos necessários
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Oficina de imagem e web inaugura
a Escola do Metalúrgico
Se você tem filhos com idades 
entre 13 e 17 anos, anote aí: 
o Sindicato promove em 
abril a oficina  “Imagem e 
Web – da arte ao noticiário”, 
primeira atividade da Escola 
do Metalúrgico. O curso será 
realizado em parceria com 
a Secretaria da Cultura de 
Jundiaí e ministrado pela 
jornalista e fotógrafa Cíntia 
Cristina de Carvalho. “É uma 
boa chance para a moçada 
trabalhar a criatividade e 
aguçar o conhecimento pela 
imagem”, comenta ela.

que serve para fornecer edu
cação e cultura para a família 
metalúrgica”. O curso é gra
tuito e as vagas são limitadas! 
As aulas serão às quartas e 
sextasfeiras, das 15h às 17h. 
Para se inscrever, basta que 
o(a) filho(a) do metalúrgico 
compareça acompanhado 
do responsável na sede do 
Sindicato. 
Este será o primeiro de vários 
cursos e oficinas que serão 
oferecidos pela Escola do 
Metalúrgico. Informações 
45273100. 

Teatro e zumba encerram o  Mês da Mulher
A programação do Mês da 
Mulher segue no dia 21 
(sábado) com o teatro “As 
Rosas Falam”, do grupo 
Levante Mulher, às 19h, no 
Auditório do Sindicato. A 
peça tem entrada gratuita 
e fala da luta das mulheres 
por seus direitos. 
“Não podemos nos 
esquecer que todas as 
conquistas da nossa classe 
são fruto de muita luta 
e determinação”, avalia 

Rose Prado, diretora do 
Sindicato. 
No domingo, dia 22, 
no Clube de Campo, 
às 9h30, haverá aula 
especial de zumba com 
a profª Alessandra Citelli 
encerrando a programação 
do mês de março. No 
nosso site você já encontra 
fotos da palestra da Leci 
Brandão, da manhã de 
beleza da Mary Kay e do 
CineArte.

Pergunte ao 
advogado

Auditório do Sindicato sedia debate 
sobre regulamentação da midía

Você tem alguma dúvida 
sobre questões jurídicas? 
Então, envie sua questão 
para nós. A partir da próxima 
edição, publicaremos 
orientações dos advogados do 
Sindicato, que responderão 
perguntas enviadas para 
o email imprensa1@
metalurgicosjundiai.org.br. 
Participe!

Segundo o vicepresidente  do 
Sindicato Evandro Oliveira 
Santos, a Escola “é um espaço 

No dia 26 o Auditório se
diou um debate sobre 
regulamentação da mídia, 
promovido em parceria 
com o Núcleo de Estudos 
Adamastor Fernandes e o 
Centro de Estudos da Mídia 
Alternativa Barão de Itararé. 
Os convidados foram o 
Altamiro Borges e a educa
dora Conceição de Oliveira.

Cintia Carvalho dará a oficina “Imagem 
e Web - da arte ao noticiário”

O jornalista Altamiro Borges, do 
Centro de Estudos Barão de Itararé
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Aposentado da Sifco faz doação ao Museu
O acervo do Museu do 
Metalúrgico recebeu do 
aposentado da Sifco, Silvio 
Pradella, de 84 anos, e de sua 
esposa Ivone Jânio Pradella, 
de 82 anos, a doação de uma 
máquina de costura da marca  
alemã Helvetia. 
A peça esteve por 60 anos 
com o casal, mesmo tem
po que os dois possuem de 
matrimônio.“Foi da minha 
avó, que passou para minha 
mãe, que depois nos presen
teou”, explicou Silvio, calculan
do que a máquina tenha mais 
de cem anos. 
O casal destaca que assim 

como a 
Sifco, a 
pequena e 
útil máqui
na de cos
tura foi de 
e x t r e m a 
importân
cia para a 
renda da 
família.
O valor 
emocional 
fez com 
que eles 
procurassem o Sindicato para 
fazer a doação. “Eu não queria 
me desfazer de algo tão valio

O lago grande do 
Clube de Campo 
será liberado para 
pesca no sábado, 
dia 14, das 8h às 
17h. Foram soltos 
aproximadamente 
750 quilos de peixe 
para garantir a di

Lago grande será liberado 
para pesca no dia 14

O Torneio de Futebol Master 
no Clube de Campo teve alte
ração de data: a rodada inicial 
agora será no dia 14, às 14h, 
com o primeiro duelo entre 
ADC ThyssenKrupp e ADC 
Sifco. Logo após, às 15h30, 
entram em campo ADC 
Amtek Tekfor e ADC KSB. Boa 
sorte aos craques! 

Já se inscreveu para o Torneio 
de Truco do Sindicato? 
Não perca tempo, pois as 
inscrições (só para duplas de 
associados) se encerram no 
dia 12 de março. Basta retirar 
a ficha na sede, na portaria do 
Clube de Campo ou imprimir 
pelo site do Sindicato. O 
torneio será no dia 15 de 
março no Clube de Campo.

Começa o torneio 
master de futebol

Truco: inscrições 
vão até dia 12

versão e a boa pes
caria. Sócios pa
gam R$ 25 e os não 
sócios R$ 40, com 
direito a 10 quilos 
de peixe. Acima 
desse peso, é co
brado R$ 10 por 
quilo.

Foram soltos 750 quilos de peixe para 
garantir a boa pescaria 

Torneio será no Clube de Campo

so, então resolvi deixar em 
boas mãos”, conclui o apo
sentado. 

Dona Ivone e seu Silvio Pradella doaram 
a máquina que possui mais de 100 anos
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