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MOBILIZAÇÃO: A HORA É AGORA!
PARTICIPE DA ASSEMBLEIA DOMINGO, DIA 13!
Atenção companheiros! No 
dia 13 de setembro, às 9h, 
a sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Jundiaí, 
Várzea Paulista e Campo 
Limpo Paulista estará de 
portas abertas para receber 
a categoria para a realização 
da assembleia de aprovação 
da pauta de reivindicações 
da Campanha Salarial 2015. 
A campanha, que envolve 
53 sindicatos e cerca de 750 
mil metalúrgicos, chega em 
sua fase de mobilização. 
“Agora é momento de 
paciência e reflexão. 
Teremos uma tarefa difícil 
pela frente. A mobilização 
dos trabalhadores será a 
principal ferramenta na 
busca de melhorias”, declara 
Eliseu Silva Costa, presidente 

do Sindicato. 
Os diretores já estão se 
organizando para divulgar 
o máximo de informações 
por meio de boletins, 
internet, e-mails, whatsapp 
e redes sociais. Assim os 
trabalhadores da categoria 
vão estar por dentro de tudo 
que acontecer durante as 
negociações e em tempo real. 
  O presidente recomenda que 
os trabalhadores difundam o 
debate dentro das empresas. 
“Temos os diretores de 
base, que atuam dentro das 
empresas e conhecem bem 
o cenário interno. Caso os 
companheiros precisem 
esclarecer dúvidas, basta 
consultá-los”, orienta. 
O conjunto das pautas 
discutidas nessa assembleia 

Assembleia 
dia 13/9, às 9h

Sede do Sindicato

COMPAREÇA!

será reunido com o da 
Federação dos Metalúrgicos 
do Estado de São Paulo, 
para servir de base na 
mesa de negociação com 
os sindicatos patronais, 
organizados pela Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (FIESP). 
A data base da nossa 
categoria é 1° de novembro, 
dia que marca o início da 
aquisição dos direitos de 
todos os trabalhadores 
por meio de um Acordo 
Coletivo de Trabalho ou de 
uma Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT).

Assembleia de 2012, no Clube de Campo

Auditório lotado na antiga sede, em 2008
Em 2014, a assembleia já foi no novo prédio
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Assembleia
Prensa e Remfer renovam a redução 
de jornada

Direitos pautam a 3ª Conferência de 
Políticas Públicas para Mulheres

Plantões aos Sábados
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Às vésperas do início da Campanha 
Salarial 2015, me veio à cabeça 
aquela antiga música de Geraldo 
Vandré, cujo trecho diz “quem 
sabe faz a hora, não espera 
acontecer.” Entendo que essa frase 
cabe perfeitamente no momento 
que estamos vivendo: uma época 
de recessão, de dificuldades 
econômicas, mas também um 
período em que devemos ficar 
atentos para que isso não sirva 
de motivo para que os patrões 
prejudiquem seus funcionários 
usando a crise como desculpa.

Por isso, a hora é agora! A hora 
de discutirmos a nossa pauta de 
reivindicações, de nos unir pelo 
bem da nossa categoria. Sabemos 
da nossa força! Se olharmos pra 
trás, veremos um histórico de 
conquistas alcançadas com muita 
luta, suor e sacrifício. Sabemos 
bem que nada cai do céu, por isso 
é preciso se mobilizar pela causa, é 
preciso fazer acontecer.

Na assembleia do dia 13 de 
setembro queremos ver nosso 
auditório lotado de companheiros, 
para que juntos possamos 
traçar uma pauta consistente e 
realista, para chegarmos à mesa 
de negociações cientes do que 
é possível conquistar, repondo 
ao menos as perdas salariais 
acumuladas durante o último ano.

Esperamos por você, às 9h, aqui na 
nossa sede. Até lá!

CHEGOU A HORA

BR
U

N
O

 G
AL

IE
G

O
CO

M
U

N
IC

AÇ
ÃO

 S
IN

D
IC

AT
O

Os trabalhadores aprovaram a 
renovação do plano de redução 
de jornada, que consiste em 
reduzir dois dias de trabalho 
(segunda e sexta-feira) durante 
três meses, a partir do dia 4 
de setembro. A Prensa Jundiaí 
aderiu ao plano em junho, 
alegando a baixa demanda 
de produção. “É uma ação 
necessária para garantir a 
integridade dos companheiros. 
Estamos trabalhando para 
poder enfrentar esse momento 
de divergência econômica”, 

O auditório Elis Regina, no 
Complexo Argos, foi tomado 
pelas mulheres no dia 27 de 
agosto, durante a abertura 
da 3ª Conferência Municipal 
de Políticas Públicas para as 
Mulheres. Ativistas e figuras 
políticas foram convidadas. 
Entre elas, a secretária 
nacional da União Brasileira 
de Mulheres, Liége Rocha, 
e a deputada estadual Leci 
Brandão.
As diretoras do Sindicato 
Rose Prado, Andréa Barbosa 
e Leonice Maria da Silva 
marcaram presença nos 

Os próximos plantões do Sindicato aos sábados serão nos dias 
19 e 29 de setembro. Das 9 às 13 horas, será possível se associar, 
incluir dependentes e fazer pagamentos.

Rose, Léo e Andréa, diretoras do Sindicato, 
marcaram presença nos debates.

Prensa Jundiaí

disse o diretor do Sindicato, 
Luís Carlos de Oliveira (Lú). 
A empresa Remfer também 
renovou o plano de jornada, 
aprovado em assembleia pelos 
seus trabalhadores. O acordo já 
está em vigor desde o dia 21 de 
agosto.

debates. “Para nós, que 
estamos inseridas no meio 
político e trabalhista, é 
de extrema importância 
participar de eventos como 
esse. A troca de experiências 
é fundamental para que se 
solidifique ainda mais a luta 
das mulheres”, declarou Rose.

PLR definido na Mecatron  
foi possível garantir 8% de 
reajuste. O benefício será 
pago em duas parcelas, 
a primeira no mês de 
setembro e a segunda no 
mês de janeiro. 

Os colaboradores da 
Mecatron aprovaram o 
programa de Participação 
de Lucros e Resultados 
(PLR) de 2015. Apesar da 
instabilidade econômica, 
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Definidas as regras do Campeonato de Futebol 7Society

Ainda dá tempo de 
garantir sua mesa para 
o Baile da Primavera

No dia 28 de agosto foi 
realizada, no auditório 
do Sindicato, a reunião 
do conselho arbitral do 
Campeonato de 7Society 
Principal. Todo o regulamento 
já foi definido. A competição 
contará com 20 equipes no 
Interfábrica e 6 no Aberto. As 
tabelas serão divulgadas nos 
próximos boletins e no nosso 
site: 
www.sindicatometal.org.
br.
Haverá premiação de 
campeão e vice para as 

No dia 1º de setembro teve início 
as vendas das mesas para o Baile 
da Primavera, que será no dia 3 de 
outubro, às 22h, no Espaço M, no Clube 
de Campo. Para que todos fossem 
atendidos com tranquilidade foram 
distribuídas senhas. “Estamos abertos 
para receber sugestões e melhorar 
nosso atendimento”, comentou 
Natanael Onofre Matias (Caé), diretor 
do Sindicato, se dirigindo a todos que 
aguardavam na fila.
As amigas Silmara da Silva Lolli e Eli 
Aparecida da Cruz chegaram por volta 
das 6h40 na fila. “O baile é maravilhoso!”, 
elogiaram elas, que são esposas de 
metalúrgicos da Krupp e da CBC, 
respectivamente.
Os convites (mesa com 6 lugares) estão 
sendo vendidos na sede do Sindicato 
e custam R$ 200 para associados e R$ 
350, para não sócio.

“Força Metalúrgica: História de Luta” 

A partir de 29 de setembro, o Museu do 
Metalúrgico recebe a exposição “Força 
Metalúrgica: História de Luta”, que recupera e 
destaca alguns momentos da trajetória da nossa 
categoria, formada pelo esforço e suor de tantos 
trabalhadores.
Ao todo são 23 painéis fotográficos que relatam 
cenas dentro das  indústrias, manifestações 
nas ruas, mobilizações nas portas das fábricas, 
entre outras ações que marcaram a história dos 
metalúrgicos em Jundiaí, Várzea e Campo Limpo. 
A exposição estará aberta à visitação do público 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com 
entrada gratuita. Esperamos sua visita, afinal 
você faz parte dessa história!
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equipes, além dos destaques 
individuais. 
FESTIVAL 7SOCIETY
Será divulgada em breve a 
data do festival de integração 
das equipes inscritas no 

O  conselho arbitral definiu as diretrizes do campeonato LU
CA

S 
CA

ST
RO

VI
EJ

O

Depois de comprarem as mesas, Silmara e Eli 
(de branco e roxo) conversaram com Caé

campeonato. Um dia inteiro 
dedicado ao futebol, com 
direito à premiação aos 
vencedores dos rachões. Tudo 
isso para esquentar ainda mais 
o campeonato. Aguarde !
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A programação não para! 
No dia 19/9, às 19h, a 
sessão de documentários 
do CineClube Consciência 
contará com produção 
nacional “A Volta da 
Pauliceia Desvairada”, 
que traça um panorama 
da diversidade sexual 
na noite paulistana. No 

CineArte de setembro
dia 26/9, às 19h, a Sessão 
dos Trabalhadores exibe “O 
Salário do Medo”, produção 
francesa baseada na obra 
de mesmo nome de Georges 
Arnauld, lançado em 1953. 
Você encontra a programação 
completa do CineArte no site 
w w w . s i n d i c a t o m e t a l .
o r g . b r .
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No dia 1º de setembro foram 
soltos 500 quilos de tilápia 
no Lago Grande, marcando 
o reinício da temporada de 
pesca no Clube de Campo. 
A soltura do cardume foi 
realizada diretamente 
da bica. “Desta forma, 
garantimos a sobrevivência e 
a saúde dos peixes, que não 
sofrem”, garante Antônio 
Donizete Cávoli (Tózinho), 
diretor do Sindicato.
Em setembro, o Lago Grande 

Não perca a chance de fazer 
uma aula experimental de 
dança para as novas turmas 
de iniciante no Clube de 
Campo. No sábado, dia 12, 
haverá aula de dança de 
salão às 14h e de sertanejo 
universitário às 15h. No dia 
15, as aulas acontecem às 
19h (dança de salão) e às 20h 
(sertanejo universitário). Mais 
informações com o profº 
Ricardo (11) 99563-8890.

No dia 19 de setembro será 
reaberto o parque aquático. 
Os exames médicos podem 
ser realizados no dia 20 de 
setembro, no Clube, das 
9h às 11h. Quem desejar 
fazer antes dessa data deve 
comparecer no consultório da 
Rua Dr. Sócrates Fernandes 
de Oliveira, 265, Chácara 
Urbana. Informações 3379-
8922. 

Cardume de meia 
tonelada é solto no 
Lago Grande 

Dança de salão: novas 
turmas de iniciante

Parque aquático 
reabre dia 
19 de setembro

A sala do CineArte ficou 
pequena no dia 29 de agosto 
durante a Sessão dos 
Trabalhadores e o clássico “As 
Vinhas da Ira”. Acompanhado 
da esposa Maria de Lourdes, 
o aposentado Alcides 
Gomes se identificou com a 

Trama de “As Vinhas da Ira” emociona a plateia

 Alcides e Maria de Lourdes vieram pela 4ª vez Casa lotada para assistir ao clássico americano B
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história relatada pelo longa. 
“Gostei muito do filme, é 
uma trama emocionante e 
cheia de dificuldades. Meus 
familiares eram agricultores e 
passaram por situações muito 
semelhantes como essas 
mostradas no filme”, lembrou.  

abre no dia 12, das 8h às 17h. 
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.


