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O evento contou com 600 dirigentes dos 53 sindicatos 
filiados à Federação. 

Economia e ação sindical é assunto em plenária

Com o apoio do Sindicato dos 
Metalúrgicos, a Federação 
dos Metalúrgicos do Estado 
de São Paulo realizou no dia 
25/07, no Sítio São Francisco, 
em Jundiaí, a plenária 
“Conjuntura Econômica e 
Ação Sindical”.
O evento, que contou 
com 600 dirigentes dos 
53 sindicatos ligados à 
federação, teve como 
objetivo discutir temas atuais 
relacionados à economia, 
como desemprego, 
campanha salarial e o 
Programa de Proteção do 
Emprego (PPE). “É a primeira 
vez que a Federação promove 
uma plenária com esse 
formato. É fundamental que 
todas os diretores, de cada 

sindicato, saibam passar aos 
trabalhadores tudo que aqui 
foi esclarecido”, declarou 
o presidente do Sindicato 
Eliseu Silva Costa.
Além do presidente, estavam 
à mesa o presidente da 
Federação dos Metalúrgicos 
do Estado de São Paulo, 
Cláudio Magrão de Camargo, 
o presidente da Força Sindical, 
Miguel Torres, o Secretário 
do Trabalho e Emprego do 
Estado de São Paulo, José 
Luiz Ribeiro, entre outros.

O economista do Dieese, 
Altair Garcia, além de 
apresentar dados da atual 
conjuntura econômica, abriu 
espaço aos trabalhadores 
para esclarecerem dúvidas 
sobre o PPE. 
”A partir daqui começaremos 
a estruturar nossas ações 
para fortalecermos ainda 
mais a nossa classe, tão 
conhecida pelo histórico de 
lutas e conquistas”, disse 
Cláudio Magrão, presidente 
da Federação.
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João Batista Inocentini (Sindicato Nacional dos Aposentados), Eliseu Silva Costa (Sindicato dos Metalúrgicos de 
Jundiaí, Várzea e Campo Limpo), Cláudio Magrão (Federação) e Miguel Torres (Força Sindical)



Continental, 17/07

Mahle, 13/07
Compaled, 17/07

Sifco, 13/07
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Fechamos a última quinzena com 
chave de ouro: Jundiaí sediou um 
encontro com mais de 600 dirigentes 
sindicais, vindos de várias cidades 
do Estado de São Paulo, dispostos a 
debater o atual momento econômico. 

Nos reunimos com os companheiros 
no Sítio São Francisco e conversamos, 
entre outros assuntos, sobre o 
Programa de Proteção ao Emprego 
(PPE), campanha salarial, inflação 
e a Fórmula 85/95. Foi a chance de 
definirmos também quais serão as 
ações dos sindicatos em defesa do 
trabalho e do emprego.

Além disso, tivemos assembleias nas 
portas das fábricas para acertar as 
reduções de jornada, evitando assim 
as demissões; além de PLRs em duas 
empresas da região. E como levamos 
a sério a nossa missão de proteger o 
trabalhador, recebemos a visita de um 
professor italiano que faz um estudo 
pelo mundo sobre as relações do 
trabalho em empresas metalúrgicas, 
em especial na Foxconn.

Aproveito aqui para dar os parabéns 
aos times do Sindicato que se 
consagraram campeões e vice-
campeões da Copa Metropolitana de 
Futsal. E já que o assunto é esporte, 
convidamos os companheiros que 
batem uma bola para organizarem 
os times para o Torneio de Futebol 
Society, que abrirá inscrições agora 
em agosto. Será, com certeza, mais 
um grande evento para reunir toda a 
família metalúrgica!

Juntos somos 
mais fortes!

ASSEMBLEIAS

Em assembleia, foi  votado 
o acordo que propõe a 
suspensão do expediente 
nas sextas-feiras 31/7 e 14/8 
para adequar o número de 
empregados ao volume de 
produção. “Enfrentamos 
um momento delicado e é 
por meio dessa alternativa  
que conseguimos garantir o 
emprego dos trabalhadores”, 
declarou o diretor Elescio 
Caldato, acompanhado 

PLR foi pauta na Mahle e na 
Compaled dos últimos 15 
dias. Os companheiros da 
Mahle aprovaram o reajuste 
das metas entre 80% e 
120%.  O adiantamento da 

A proposta de alteração na 
jornada entra em vigor em 
agosto e consiste em reduzir 15 
dias de trabalho no período de 
90 dias (tempo de vigência do 
acordo), sendo que a empresa 
descontará somente 12 dias. 
“Conseguimos encontrar 
uma alternativa para garantir 
o emprego”, declarou o 
presidente Eliseu Silva Costa, 
ao lado dos diretores Natanael 
Onofre Matias (Caé), Luís Carlos 
de oliveira (Lú), Mário Aparecido 
Daniel, Carlos Alberto Nogueira 

(Barba), Edivan Moreira da 
Silva (Sabugo), Claudinei 
Cestarolli (Nei) e Donizete 
Aparecido Ignácio (Danone). 
Durante a vigência do acordo, 
todos trabalhadores terão 
estabilidade. Caso ocorra 
demissão após esse período, a 
empresa pagará os direitos e as 
horas que foram descontadas. 

dos diretores José Carlos 
Gomes Cardoso (Mineiro), 
Marcos Carvalho Eugênio, 
Aparecido Fernandes 
Chagas e Marcos Antônio 
Pereira, e do presidente do 
Sindicato Eliseu Silva Costa.

1ª parcela será efetuado 
este mês e o 2º, em janeiro. 
“É positivo vir conversar 
sobre a PLR neste momento 
econômico desfavorável”, 
avalia  o diretor Natanael 
Onofre Matias (Caé).  Já os 
trabalhadores da Compaled 
disseram sim para o reajuste 
de 12,5% para o benefício.
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Pesquisador italiano de relações do trabalho visita o Sindicato
O Sindicato recebeu a visita 
do professor italiano Davide 
Bubbico, titular do curso de 
Sociologia e pesquisador 
de relações do trabalho da 
Universidade de Turim. De 
passagem pelo Brasil, ele incluiu 
o Sindicato na sua viagem para 
saber mais sobre as condições 
de trabalho em empresas 
instaladas no país, em especial, 
na Foxconn. 
Bubbico conheceu a sede, 
acompanhado do Dr. Erazê Sutti, 
advogado do Sindicato, visitou o 
Museu e as demais instalações 
do prédio. “É tudo muito diferente 
do que temos lá na Itália. Lá não 

há essa concentração de serviços 
num mesmo lugar”, elogiou o 
professor, que foi recebido pelo 
presidente Eliseu Silva Costa, o 
vice-presidente Evandro Oliveira 
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Depois de conhecer os serviços oferecidos pelo Sindicato, o 
professor se reuniu com diretores.

Parabéns ao companheiro 
Daniel da Silva, diretor do 
Sindicato, que passou a integrar 
o Conselho Municipal de Saúde 
de Jundiaí. 

Registro

Santos, o secretário geral 
Natanael Onofre Matias (Caé) e 
os diretores de base da Foxconn, 
Ilso Ribeiro da Silva e Leandro 
Cesar Viana Reis.

Já assistiu ao vídeo da última 
Sessão Pipoca? 

Se ainda não, acesse o site www.
sindicatometal.org.br ou posicione 
a câmera do seu celular, que precisa 
ter o aplicativo de leitor de QR Code,  
no código ao lado. E no dia 4 de 
agosto tem sessão às 14h, com o filme 
nacional “O Cangaceiro”. Participe!

Vem aí o Baile 
da Primavera

A edição 2015 do Baile da 
Primavera será dia 3 de outubro, 
no Espaço M, do Clube de 
Campo, a partir das 22h. Em 
meio à decoração tropical, quem 
animará a festa será a Banda 
Faixa Nobre. Os convites estarão à 
venda a partir de 1º de setembro, 
na Sede do Sindicato, por R$ 200 
(mesa para sócios) e R$ 350,00 
(mesa para não sócios)

Apesar dos boatos na  
internet, o Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) 
ainda não proferiu decisão 
sobre a ação que pede a 
mudança do indexador 
de correção dos recursos 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
Passaria a valer o índice da 
inflação, no lugar do atual, 
da Taxa Referencial (TR). 
Os casos relatados online, 
sobre algumas ações que 
já teriam sido julgadas, não 
se confirmaram. “Estamos 
atentos e aguardando a 
evolução desta matéria 

Revisão do FGTS continua suspensa
através de uma nova 
decisão dos Tribunais 
Superiores, sobre essa 
questão que envolve todos 
os trabalhadores do país e 
que possuem ou possuíram 
conta FGTS desde 1999”, 
informa Erazê Sutti, 
advogado do Sindicato.  Ele 
ressalta que a ação coletiva 
movida pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos pode ter 
grande influência na decisão 
do governo em rever o 
indexador de correção. 
As ações de revisão do FGTS 
estão suspensas desde 
fevereiro de 2014.

Separe seu traje 
havaiano e venha 

curtir com a gente!
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Deck lotado na Noite do Flashback
A Noite do Flashback agitou o Clube 
de Campo no último dia 18. O deck 
ficou lotado de gente animada 
que foi curtir a noite para dançar 
pra valer ao som dos Djs Wagner 
e Sandrinho. No site você confere 
a galeria de fotos. Acesse www.
sindicatometal.org.br
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No dia 17 de julho os 
times do Sindicato dos 
Metalúrgicos fizeram 
três finais da 21° Copa 
Metropolitana de Futsal, em 
Campinas. Na categoria Sub-
10, nossos meninos foram 
vice-campeões depois de 

Sindicato é campeão na Copa Metropolitana de Futsal

No dia 3 de agosto estarão 
abertas as inscrições para o 
Torneio de Futebol Society 
Principal. Os times poderão 
se inscrever nos módulos 
Interfábrica (com jogadores da 
mesma empresa) ou Aberto 
(com jogadores de empresas 
diferentes e sócios B) . A ficha 
estará disponível no site do 
Sindicato, mas também 
poderá ser retirada na Sede 
ou no Clube de Campo. Já a 
reunião do conselho arbitral 
será dia 28 de agosto, as 18h, 
no auditório. 

Inscrições para 
Futebol Society 
começam dia 3/8

enfrentarem o time Pulo 
do Gato. A equipe Sub-12 
garantiu o título frente ao 
Canarinho F.C, fechando o 
placar por 6 a 2. No último 
jogo da noite, a categoria 
Adulto entrou em quadra 
para disputar o título contra 

o Paulínia Futsal.  A partida 
terminou empatada em 3 a 
3, mas por conta da vitória 
por 3 a 1 no primeiro jogo, 
o Sindicato  consagrou-
se campeão do torneio. 
Parabéns aos nossos atletas 
e à toda equipe técnica!

Lago Grande reabre dia 5/9
A reabertura do Lago Grande 
já tem data marcada: dia 5 de 
setembro! A temporada de pesca 
volta com novos valores: R$ 30 
para sócio, R$ 60 para não sócio. 
Quem chegar para pescar após 
as 13h, pagará R$ 20 (sócios) e 

R$ 50 (não sócios). Os valores são 
para até 10 quilos de peixe. Acima 
desse peso, será cobrado R$ 11 por 
quilo. Em setembro, além do dia 
5, o Lago Grande também estará 
aberto no dia 12. Se programe e 
aproveite!

Sub-10 Sub-12 Adulto


