
1Boletim Institucional
Cadastre-se no site  www.sindicatometal.org.br e receba nossa newsletter

Boletim informativo do Sindicato doS metalúrgicoS de Jundiaí, várzea PauliSta e camPo limPo PauliSta ano XXviii - nº 13

Tudo pronto para o início da 
Campanha Salarial

Entenda como acontece 
e quais são os principais 
termos da campanha

A instabilidade do atual 
cenário econômico brasileiro 
não é motivo para desanimar 
as ações que o Sindicato 
preparou para a Campanha 
Salarial 2015, que terá início 
nas próximas semanas. 
“Temos consciência que 
teremos pela frente uma 
das campanhas mais 
difíceis dos últimos anos, 
por isso as negociações 
deverão ser estratégicas 
e muito bem definidas”, 
avalia Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos.
Ao mesmo tempo que 
as empresas falam em 
corte de custos, dados 
comparativos entre 2015 e 
2014 mostram o contrário. 

Para se ter uma ideia, de 
janeiro a julho de 2014, 
4.158 trabalhadores foram 
homologados, contra 4.241 
neste ano, no mesmo 
período.
“Estamos nos munindo 
de todos os argumentos 
possíveis para chegarmos 
à mesa de negociações 
cientes da real situação. 
Por isso devemos nos 
manter firmes e fortes para 
garant i r  a  repo s i ção  da 
in f lação  e  se  po ss íve l  um 
aumento  s ign i f i ca t i vo ” , 
comple ta  e le .
No  entanto ,  a 
mobi l i zação  da 
ca tego r ia  só  o co rre  se 
houver  o  entend imento 
da  causa . 

DATA BASE  -  É o dia limite 
em que patrões e empregados 
podem discutir e regulamentar 
os direitos dos trabalhadores 
para os próximos 12 meses. A 
Data Base dos metalúrgicos é  
dia 1° de novembro.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES - 
Entre uma Data Base e outra, 
representantes do Sindicato 
checam o cumprimento da 
atual Convenção Coletiva 
de Trabalho e, em uma 
assembléia geral para todos 
os trabalhadores (associados 
ou não), formalizam as 
reivindicações em um 
documento que será enviado 
ao sindicato patronal.

MOBILIZAÇÃO - No processo 
de negociação, a mobilização 
por parte dos trabalhadores 
é fundamental. E do outro 
lado, os diretores do Sindicato 
devem estar a par do cenário 
econômico, bem como 
entender o perfil das empresas 
e dos trabalhadores.

CAMPANHA SALARIAL - 
Anualmente, o Sindicato luta 
em favor de aumentos salariais 
e benefícios para a categoria. 
Para garantir bons resultados, 
é necessário que a categoria 
esteja unida. Quanto maior é 
a mobilização, mais forte é a 
campanha salarial.
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Mobilização da classe sempre foi a marca da categoria, conhecida pelas lutas e 
conquistas alcançadas. Aqui, registro da campanha de 1992.



Diretores do Sindicato participam de 
seminário sobre setor de eletrônicos

Economia doméstica: a hora é agora!
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Acredito que você, assim como nós 
do Sindicato, vem acompanhando 
o clima tenso que acomete não 
só a economia do nosso país, mas 
principalmente o setor político.

Observamos que determinadas 
atitudes do Congresso são capazes 
de colocar em risco o bem estar social 
no Brasil. São ações inconsequentes 
e irresponsáveis de deputados e 
senadores que aprovam projetos e 
emendas que comprometem a gestão 
dos recursos públicos, num momento 
em que os esforços do governo estão 
focados no equilíbrio fiscal.  

O que esses políticos não percebem 
é que estão trabalhando contra o 
país, contra população, e tão pouco 
representam o povo que os elegeram. 
Isso nos leva a crer que pior que a 
crise econômica é a crise política, 
aquela que fere a ética e a moral.

Diante disso, continuamos firmes no 
nosso propósito de estar sempre ao 
lado do trabalhador, denunciando 
injustiças, abusos e lutando por 
melhores condições de trabalho 
e qualidade de vida. Por isso, já 
estamos nos articulando para a 
Campanha Salarial. 

Em breve, a Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São Paulo 
irá convocar seus 53 sindicatos 
filiados para a assembleia, a fim de 
definirmos a pauta de reivindicações 
e ir à luta, novamente, sem desanimar 
perante as dificuldades. 

O perigo da crise 

No último dia 4, os diretores 
Leandro Cesar Viana Reis (Foxconn 
2) e Ilso Ribeiro da Silva (Foxconn 
1) participaram, em São Paulo, 
do seminário sobre condições 
de trabalho nas indústrias  de 
eletrônicos no Brasil, organizado 
pela ONG Repórter Brasil. Além 
de trabalhadores, participaram 
representantes de sindicatos, 
do Dieese e de ONGs do Brasil 
e de outros países. “Foi uma 
oportunidade muito boa para 
saber o que está acontecendo em 
outras partes do país e do mundo. 
Essa troca de experiências é 
sempre enriquecedora”, disse 
Leandro, um dos palestrantes do 
evento.
Em sua fala, ele abordou as 
condições de trabalho nas 

Durante o dia, aproveite a luz natural abrindo 
portas, janelas e cortinas para iluminar dentro de 
casa. Apague as luzes ao sair do cômodo e em locais 
de maior circulação (como cozinha e banheiro) 
utilize lâmpadas florescentes ou de led, que duram 
mais e gastam menos.

Em períodos de instabilidade econômica, a 
população se desdobra para manter o equilíbrio 
no orçamento familiar. Pequenas atitudes podem 
fazer a diferença no final do mês, por isso, anote aí 
algumas dicas para evitar gastos desnecessários:

Evite banhos demorados. Limpe os orifícios de 
saída de água regularmente. Mude a chave do 
chuveiro de inverno para verão nos dias quentes. 
Faça isso com o aparelho desligado.

Mantenha as torneiras sempre bem fechadas e 
verifique se não há vazamentos. Reaproveite a 
água usada para lavar roupas para limpar o quintal 
e a calçada.
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indústrias de eletrônicos em 
Jundiaí e região, onde hoje 
trabalham cerca de 15 mil 
pessoas. “Percebi que estamos 
bem adiantados com relação 
a outros lugares. No México, 
diretores de sindicatos são 
perseguidos; no Amazonas, 
as condições de trabalho são 
precárias e até em Campinas, 
nossa vizinha, a situação não é 
das melhores”.
Descobrir tantas realidades 
diferentes em um mesmo 
setor de trabalho fez Leandro 
acreditar que o Sindicato está no 
caminho certo. “Nossa atuação 
é fundamental. Lutamos muito 
para chegar onde chegamos 
e ainda temos muito para 
conquistar”.
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Por que ser sócio do Sindicato dos Metalúrgicos ?

O dever de uma entidade 
sindical é garantir direitos 
da categoria em busca do 
progresso. Muito além 
das assembleias, greves 
e acordos, o Sindicato 
oferece diversos benefícios 
à qualidade de vida dos 
trabalhadores.
Com uma pequena 
contribuição mensal (apenas 
1% sobre o salário base), 
todo associado e seus 
dependentes podem usufruir 
de várias vantagens, como 
convênios com plano de 
saúde, atendimento clínico 
e odontológico (todos com 
valores abaixo do mercado), 
além de um setor dedicado à 
medicina do trabalho. 

O Sindicato também garante 
assistência jurídica a todos os 
trabalhadores associados. Em 
casos de processos, denúncias 
e ações coletivas, a entidade 
oferece advogado para 
auxiliar e esclarecer dúvidas 
durante todas as ações. 
Na área cultural, o Sindicato 
conta com o Museu do 
Metalúrgico, sessões de 
cinema gratuitas no CineArte, 
além de eventos musicais, 
debates e palestras.
Quem se associa também 
pode contar com descontos 
que variam de 5% a 10% na 
mensalidade de faculdades 
conveniadas.
Além disso, há todo o 
lazer proporcionado na 
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área do Clube de Campo, 
que conta com lagos para 
pesca, ginásio poliesportivo, 
campo de futebol e futebol 
society, sauna, piscinas, 
academia, quiosques com 
churrasqueira, playground, 
área para shows ao ar livre, 
além de diversas festas e 
bailes.
Para completar, há duas 
colônias de férias em Praia 
Grande, oferecidas a preços 
especiais.
Depois de tudo isso, você é 
sócio, aproveite ! E você que 
ainda não é, está esperando 
o quê? No nosso site você 
encontra a lista completa 
de documentos que precisa 
trazer para ficar sócio.

Se um trabalhador ganhar, 
por exemplo, um salário de 
R$ 2 mil, investirá apenas 
R$ 20 (1% do salário) para 
ter os seguintes benefícios:

Confira o vídeo da plenária
“Conjuntura Econômica e Ação Sindical”

Já está no ar o vídeo da plenária 
Conjuntura Econômica e Ação Sindical, 
que reuniu mais de 600 dirigentes no 
Sítio São Francisco. Para assistir, acesse 
o site www.sindicatometal.org.br ou 
posicione a câmara do seu celular, que 
precisa ter o aplicativo de leitor de QR 
Code, no código ao lado.

Dia 16 tem plantão de exame médico 
no Clube de Campo
No dia 16 de agosto, das 9h 
às 11h, haverá plantão para 
exame médico no Clube de 
Campo. Além desse dia, os 
exames também podem ser 

realizados no consultório da 
Rua Dr. Sócrates Fernandes 
de Oliveira, 265 - Chácara 
Urbana. Informações pelo 
telefone 3379-8922.

Assessoria jurídica

Convênio com plano de saúde

Atendimento odontológico

Descontos em faculdades

Cursos e debates

Cinema gratuito

Clube de Campo

Academia

Colônia de Férias

Bailes e festas

 Odontológico Clube de Campo Academia
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Um clássico do cinema 
nacional marcou mais 
uma Sessão Pipoca no 
dia 4, quando a sala do 
CineArte ficou lotada 
para a exibição de “O 
Cangaceiro”. O aposentado 
Benedito Ribeiro, que 
veio acompanhado do 
neto Adryan, aprovou. “É 
a segunda vez que venho, 
só que agora resolvi trazer 
o meu netinho. Estaremos 

O CineArte acaba de ganhar uma nova 
atração. É a sessão mensal do CineClube 
Consciência dedicado aos documentários, 
sempre no terceiro sábado do mês, às 19h. 
Para a estreia, dia 22, o escolhido foi “O Sal da 
Terra”. O longa indicado ao Oscar 2015 mostra 
a trajetória do fotógrafo Sebastião Salgado.
A programação segue no dia 29, às 19h, com a 
Sessão dos Trabalhadores e o clássico  “Vinhas 
da Ira”, de John Ford. Ele está em 7o lugar 
entre os filmes mais inspiradores de todos os 
tempos e foi vencedor de dois Oscars. Para 
ficar por dentro da programação completa do 
CineArte acesse: www.sindicatometal.org.
br.

Já estão abertas as inscrições para o Torneio de Futebol 7Society 
Principal. Os times podem se inscrever nos módulos Interfábrica 
(com jogadores da mesma empresa) ou Aberto (com jogadores 
de empresas diferentes e sócios B) . A ficha está disponível no 
site do Sindicato, na Sede ou no Clube de Campo. A reunião do 
conselho arbitral será dia 28 de agosto, às 18h, no auditório. 

Sessão Pipoca do CineArte é sucesso absoluto de público

Documentários no CineClube Consciência 

Inscreva seu time no Futebol 7Society Principal

aqui na próxima”, já 
confirmou.
Walmir Coelho conferiu 
pela primeira vez a 
sessão. “Hoje sobrou 
um tempinho para 
descontrair e resolvi 
trazer a família toda”, 
contou o aposentado, 
que veio acompanhado 
da esposa Fátima, da 
filha Luciana e da neta 
Jeniffer.

 Sessão Pipoca acontece toda primeira terça-feira do 
mês, às 14h. A entrada, a pipoca e o suco são gratuitos. 

 “Vinhas da Ira” está entre os filmes mais 
inspiradores de todos os tempos


