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Campanha Salarial 2015: preparação e mobilização

Tudo pronto para o início da 
Campanha Salarial 2015. A 
pauta das negociações e o 
calendário já estão alinhados 
entre os dirigentes sindicais 
dos sindicatos filiados à 
Federação dos Metalúrgicos 
do Estado de São Paulo, que 
se reuniram em assembleia 
no dia 18 de agosto, na sede 
da entidade. Dois dias depois, 
o Sindicato recebeu o material 
estratégico de ação para a 
jornada, que formaliza todas 
essas questões.
“Uma campanha como essa 
requer grande preparação 
e essa reunião inicial serviu 
para debatermos estratégias 
de diversas ações”, explicou 
Natanael Onofre Matias (Caé),  
secretário geral do Sindicato.
O cenário econômico atual 

também foi levado em conta, 
tanto em âmbito nacional 
quanto regional. “Falamos 
sobre a situação econômica 
de cada região, pois cada 
uma delas tem características 
diferentes e, por essa razão, 
é necessário muito estudo 
e mobilização”, declarou o 
diretor. 
A diretora do Sindicato, 
Rose Prado, esteve presente 
e falou sobre a importância 
da mobilização. “Estamos 
estudando cuidadosamente 
cada pauta, sabemos que 
o momento é difícil. Uma 
reunião com esse formato 
nos auxilia nas mais diversas 
questões, desde conjuntura 
econômica até informações 
úteis ao trabalhador no chão 
de fábrica.” 

Conquistas de campanhas 
salariais que poderão ser 
renovadas na sua totalidade:
• Aumento da remuneração 
(recuperação do poder de 
compra)
• Adicional noturno
• Estabilidade do trabalhador 
acidentado
• Estabilidade do trabalhador 
em vias de aposentadoria
• Licença maternidade
• Participação nos Lucros e 
Resultados

Anote aí: na 1ª quinzena 
de setembro acontece a 
assembleia na sede do 
Sindicato. Acompanhe tudo 
pelo nosso site!
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Na Federação, dirigentes aprovaram os primeiros encaminhamentos da Campanha Salarial. “O momento é difícil, mas lutaremos pela nossa categoria”, afirmou Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato e também tesoureiro geral da Federação.



Sindicato luta por trabalhadores da Trofa-F

Ato em defesa da indústria e do 
emprego reúne 5 mil em São Paulo

Sindicato está no Conselho de Segurança 
Pública de Jundiaí
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Na semana passada participamos 
da assembleia na Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São 
Paulo. O encontro reuniu vários 
dirigentes de sindicatos com a 
missão de debater quais os pontos 
cruciais que determinarão o tom 
da campanha salarial 2015.

A você, companheiro, podemos 
afirmar que lutaremos para que as 
perdas salariais sejam corrigidas 
e que outras conquistas sejam 
alcançadas. No entanto, para 
que isso aconteça, precisaremos 
também da sua força, da sua 
garra. Por isso, convocamos 
desde já todos os trabalhadores 
a comparecem à assembleia que 
realizamos na primeira quinzena 
de setembro, na sede do Sindicato, 
com o objetivo de determinar quais 
serão as nossas reivindicações.

Aproveito também para lembrar 
que foi graças à união da nossa 
categoria que já conseguimos 
muitas vitórias. Uma delas foi 
a ação coletiva movida pelo 
Sindicato, pedindo a correção do 
FGTS (que ainda aguarda decisão 
da justiça). Foi por causa de 
ações como essa que o governo 
determinou que será aplicado um 
novo índice de reajuste do Fundo 
de Garantia a partir de 2016. 

Tudo isso prova que juntos 
podemos mais e somos mais 
fortes. Agora é a hora da união, do 
metalúrgico provar porque é uma 
das categorias mais fortes desse 
país.

A hora da união

Com o fim das atividades 
da Trofa-L., o Sindicato 
realizou uma assembleia para 
direcionar as próximas ações, 
já que a empresa apresentava 
pendências salariais e 
descumprimento de acordos. 
“A Trofa-L. possui pedidos de 

O Sindicato participou do 
manifesto apartidário “Grito 
em Defesa da Indústria e do 
Emprego”, que reuniu cerca de 5 
mil pessoas na Avenida Paulista. 
“Foi uma ação conjunta entre 
trabalhadores e empresários. 

No dia 20 tomaram posse 
os integrantes do Conselho 
Municipal de Segurança Pública 
e Cidadania, que atuarão 
até 2017. Entre eles, estão 
os diretores do Sindicato, 
Wilson Ribeiro da Silva (Med) e 
Natanael Onofre Matias (Caé), 
representando a ala sindical e 
trabalhista, titular e suplente 
respectivamente. 
“O nosso dever é colocar o ponto 
de vista dos trabalhadores 
sobre os assuntos do 
conselho. Faremos o máximo 
para formalizar melhorias 

produção, porém os sócios 
não estão interessados em 
manter a unidade. A nossa luta 
agora é garantir o recebimento 
de todos os direitos desses 
companheiros”, declarou Luís 
Carlos de Oliveira (Lú), diretor 
do Sindicato.
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Não teve caráter partidário 
nem é contra o governo, mas é 
contra a atual política e sua crise, 
que não deixa o país avançar”, 
declarou José Carlos Gomes 
Cardoso (Mineiro), diretor do 
Sindicato. 

significativas envolvendo a 
segurança da população, e claro, 
conscientizar os trabalhadores 
com palestras e ações que 
poderão ser realizadas com 
apoio do nosso Sindicato”, 
explicou Med. 
Seu suplente, Caé, destacou 
a importância de existir 
representações sindicais junto 
aos projetos da prefeitura. 
“Seremos porta-vozes da 
categoria, o que é uma grande 
responsabilidade. Temos de 
tornar o Sindicato cada vez mais 
participativo, mais cidadão.”

 Med, Pedro Bigardi, Zeca Pires, e José Roberto Ferraz 
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FGTS pode ter novo índice de reajuste a partir de 2016
A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei, que 
altera as regras de reajuste 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) a 
partir de janeiro de 2016. De 
acordo com o novo texto, os 
depósitos serão corrigidos 
de forma escalonada nos 
próximos quatro anos até 
atingir o índice de correção 
da poupança. Em 2016, 
os novos depósitos serão 
corrigidos em 4% mais a TR; 
em 2017, em 4,75% mais 
TR; em 2018, 5,5% mais TR; 
e em 2019, 6% (índice igual 
ao pago às cadernetas de 
poupança).
“Não podemos nos esquecer 
que tudo isso é resultado 
da mobilização da classe 

trabalhadora. O Sindicato, 
por exemplo, entrou com 
uma ação coletiva pedindo 
a correção do FGTS, que 
ainda aguarda decisão da 
justiça. Porém, foi por causa 
de ações como essa que o 
governo cedeu e mudou o 
índice de reajuste do Fundo 

CO
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 S

IN
D

IC
AT

O

CO
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 S

IN
D

IC
AT

O

de Garantia”, comentou 
o presidente Eliseu Silva 
Costa. 
Os depósitos anteriores a 
2016 continuarão sendo 
corrigidos pelas regras 
atuais de 3% mais TR. 
Agora, o texto segue para 
aprovação no Senado. 

Plantão na Sede

Novo Paulista

Dia 19 de setembro 
haverá plantão na sede 
do Sindicato, das 9 às 
13 horas. Nesse dia, 
será possível se associar, 
incluir dependentes 
e fazer pagamentos. 
Programe-se!

Vem aí o Projeto Novo Paulista, criado 
com o objetivo de mobilizar toda a 
sociedade em prol de um dos patrimônios 
da nossa cidade e da região: o Paulista 
F. C.. Muitas ações serão criadas e vão 
beneficiar aqueles que apoiarem o Galo 
do Japi. Acompanhe as notícias no nosso 
site (www.sindicatometal.org.br) e 
também na fanpage do Novo Paulista: 
www.facebook.com/novopaulista

Sindicato participa de simpósio sobre patrimônio de Jundiaí
O Sindicato dos 
Metalúrgicos participa 
do III Simpósio sobre 
Patrimônio Material e 
Imaterial, no Complexo 
Fepasa, entre 26 e 29 de 
agosto. Três painéis com 
fotos que retratam a 
importância histórica da 

categoria metalúrgica na 
região ficarão expostos no 
evento. Durante o simpósio 
serão realizadas palestras, 
cursos, workshops e 
debates, além de marcar o 
lançamento do site do 
patrimônio histórico de 
Jundiaí. CO
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Atenção boleiros! As 
inscrições para o Torneio 
de Futebol 7Society vão 
até o dia 28 de agosto. 
A data também marca 
a reunião do conselho 
arbitral, que acontecerá 
às 18h, no auditório da 
Sede.
Os times podem se 
inscrever nos módulos 

A partir de 1° de setembro 
estarão à venda os convites 
para o Baile da Primavera, 
que será no dia 3 de outubro, 
a partir das 22h, no Espaço 
M do Clube de Campo, com 
a animação da banda Faixa 
Nobre. Os convites, válidos 

Inscrições para o Futebol 7Society terminam no dia 28/8

Garanta o seu convite para 
o Baile da Primavera

Interfábrica (com 
jogadores da mesma 
empresa) ou Aberto (com 
jogadores de empresas 
diferentes e sócios B). A 
ficha de inscrição está 
disponível no site do 
Sindicato, na Sede ou 
no Clube de Campo. Não 
perca tempo, monte seu 
time e participe!O torneio promete agitar o Clube de Campo
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Sessão   dos 
Trabalhadores

Sábado, 
dia 28/8 às 19h

Entrada gratuita

O Lago Grande reabre nos dias 5 e 12 
de setembro, das 8h às 17h. Os sócios 
pagam R$ 30 e os não sócios, R$ 60. 
Quem chegar após as 13h, pagará R$ 20 
(sócios) e R$ 50 (não sócios). Os valores 
são válidos para até 10 quilos de peixe. 
Acima desse peso, será cobrado R$ 11 
o quilo. Boa pescaria!

Temporada de pesca 
começa em setembro

para mesa com 6 lugares, 
custam R$ 200 para associados 
e R$ 350 para não sócios. Para 
comprá-los, basta comparecer 
na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos, localizada na 
Rua XV de novembro, 240, 
Vila Arens, Jundiaí. 


