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Campanha Salarial chega em sua 
fase mais importante  

Aprovado plano de 
recuperação judicial da 
Sifco

Após a entrega da pauta de 
reivindicações, realizada no mês 
de setembro, representantes 
sindicais e patronais vão a mesa 
de negociações para debaterem 
assuntos envolvendo as 
cláusulas sociais, renovação 
das convenções coletivas 
e, também, a economia.
As próximas reuniões - que 
acontecem nesta semana- no 
prédio da Fiesp (Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo), em São Paulo, 
serão cruciais para que seja 
possível obter bons avanços 
positivos para a categoria. O 
principal assunto da pauta é a 
questão das cláusulas sociais, 
que consistem em abrandar os 
efeitos da alta competitividade 
do mercado, impondo o 
respeito a direitos e condições 
básicas do trabalhador.
Para o presidente do Sindicato, 
Eliseu Silva Costa, a campanha 

chega em seu momento mais 
estratégico. “Faremos o possível 
para alcançar bons resultados 
logo no início, isso nos dará 
muita moral argumentativa 
para que possamos solidificar 
ainda mais a nossa campanha”, 
disse.
Além das cláusulas sociais, 
outro grande desafio será 
garantir a reposição da inflação 
dos últimos 12 meses, mais 
aumento real nos salários. 
“Sabemos que estamos 
cercados de crises, tanto 
econômica quanto política. 
Mas, devemos focar nas pautas 
e buscar alternativas viáveis 
para que possamos garantir 
um avanço significativo para a 
categoria”, explica o presidente.
Eliseu acrescenta que a 
mobilização dos trabalhadores 
dentro das empresas será 
fundamental para garantir o 
sucesso da campanha. “Os 

companheiros dentro da fábrica 
devem municiar o Sindicato 
com informações, os nossos 
diretores de base estarão 
sempre dispostos a falar e 
ouvir sobre e assunto que tanto 
nos interessa. Devemos ter 
consciência de que a nossa luta 
não acaba na campanha salarial, 
temos várias outras pautas 
que podem ser melhoradas. A 
chave é a mobilização e, para 
isso, devemos agir juntos para 
fazer a diferença”, finaliza. 

Foi aprovado na semana 
passada pela Justiça o plano de 
recuperação judicial da Sifco. 
O departamento jurídico do 
Sindicato, que acompanha o 
caso, intensificou a atuação, 
ponderando com a juíza sobre 
os prejuízos pela questão 
da contagem do prazo para 
o pagamento dos créditos 
trabalhistas. A decisão foi 
publicada no Diário Oficial no 
dia 7/10, e desde o dia 8/10 já 
começou a valer os seis meses 
para pagamento da 1ª parcela 
aos trabalhadores. A 2ª deve 
ocorrer em até 12 meses. 

“Acompanharemos qualquer situação que 
envolva a integridade dos trabalhadores”

Representantes sindicais e patronais irão à mesa de 
negociações nessa semanaM
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Assembleias
Mahle Behr, 2/10

Estamos de olho na Takata!
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Em meio ao Outubro Rosa – 
também estamos juntos nessa 
luta contra o câncer de mama – 
entramos na fase mais importante 
da Campanha Salarial 2015.
Agora é hora de sentarmos frente 
a frente na mesa de negociações 
com o sindicato patronal e 
argumentarmos com firmeza a 
respeito das reivindicações da 
nossa categoria. Sabemos da 
instabilidade financeira do país, 
mas entendemos também que o 
trabalhador não pode pagar uma 
conta que não é sua.
Com acordos de redução de 
jornada foi possível preservar o 
emprego de vários companheiros 
e, assim, dar um fôlego extra 
para que as empresas se 
reorganizassem estrategicamente 
para recuperar mercado. Por isso, 
vamos lutar pela reposição das 
perdas salariais e renovação das 
convenções coletivas, garantindo 
as cláusulas sociais tão duramente 
conquistadas.
Em breve nos reuniremos em 
assembleia, apresentando os 
pontos principais dessa campanha. 
Fiquem atentos às convocações 
para que juntos possamos 
conquistar o que é nosso por 
direito. A mobilização ainda é a 
maior arma do trabalhador.
Tanto é verdade que cito como 
exemplo o ocorrido na Sifco, 
quando Sindicato e trabalhadores 
se uniram para garantir o 
pagamento do serviço prestado 
à empresa Dana (bloqueamos 
os portões da fábrica!), e mais 
ainda: sensibilizamos a Justiça 
sobre a aprovação do plano de 
recuperação judicial.
São casos como esse que nos dá 
força para continuar na luta! 

FRENTE A FRENTE

KSB, 9/10
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Trabalhadores aprovaram o 
PLR de 2015 com indicadores 
comuns como consumo 
consciente, plano de 
racionalização e o alcance de 
metas entre 100% e 118%. 
“É positivo vir até a porta da 
empresa e conversar sobre a 
PLR, principalmente no atual 

O Sindicato recebeu 
várias reclamações de um 

gerente do setor de cinto de 
segurança da Takata Brasil que 
anda assediando moralmente 
os trabalhadores. Além de 
controlar as idas ao banheiro, 
ele também reprovou as 
conversas dos companheiros, 
alegando que “o barulho estava 

momento econômico”, declarou 
o diretor Natanael Onofre Dias 
(Caé). O adiantamento da 1ª 
parcela será efetuado ainda 
em outubro e a 2ª parcela está 
prevista para março de 2016.

Tecnocast, 7/9
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Aprovada a proposta de PLR 
com pagamento em duas 
parcelas, sendo a 1ª até 30/10 
e a 2ª até 15/11. Após muitas 
negociações conflituosas e uma 
assembleia que deliberou pelo 
estado de greve, finalmente 
foi apresentada uma proposta 
de pagamento  do resultado 
de 2015, já atrelado ao valor 
solicitado pela comissão e 
sindicato ao PLR de 2016. Com 
a  aprovação em assembleia, 

Aprovada a proposta de 
manutenção do emprego, que 
consiste na redução de um dia 
da jornada de trabalho. Esses 
dias serão reduzidos do saldo 
de férias e somente os setores 
de vendas e assistência técnica 
externa não estão abrangidos 
pela proposta. O acordo tem 
vigência de um mês, período 
em que não haverá demissões. 
Caso elas ocorram após 
essa fase, a empresa pagará 

o estado de greve chegou ao 
fim.“A conquista só foi possível 
pela união dos trabalhadores, 
comissão e sindicato”, comentou 
o diretor Luis Carlos de Oliveira 
(Lú), ao lado do também diretor 
Wilson Ribeiro (Med).

todos os direitos e as horas 
que foram descontadas. “O 
cenário econômico  não está 
favorável, por isso é necessário 
garantir o emprego desses 
companheiros”, declarou o 
diretor Eléscio Caldato.

causando muita dor de cabeça”. 
Fica a pergunta: como pode um 
gestor de um setor que fabrica 
itens de segurança desmotivar 
tanto seus companheiros 
de trabalho? O Sindicato já 
comunicou o RH da empresa 
sobre a situação. Se a pressão 
continuar, mobilizaremos os 
trabalhadores!
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Diretores representam 
Sindicato em Brasília
Parte da diretoria executiva e de base do 
Sindicato esteve em Brasília, no início deste 
mês, acompanhando a instalação da comissão 
que debaterá propostas sobre as atividades 
sindicais, bem como o fortalecimento do 
movimento. Cerca de 100 entidades de todo 
país marcaram presença na audiência que 
aconteceu na Câmara dos Deputados.
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CAMINHADA PELO OUTUBRO ROSA

 18/10 ÀS 9H
DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS (LIMITADA)

A MELHOR LUTA É A

PREVENÇÃO

CLUBE DE CAMPO DOS METALÚRGICOS
ROD. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, KM 53/54
BAIRRO CASTANHO   JUNDIAÍ   SP

O Sindicato abraçou a causa do 
Outubro Rosa – campanha que 
alerta sobre a prevenção do câncer 
de mama. Para simbolizar, uma faixa 
rosa foi estendida na fachada do 
prédio, que à noite fica iluminado de 
rosa. O ponto alto da campanha será 
no dia 18/10, às 9h, o Clube de Campo 
com a Caminhada Rosa, distribuição 
limitada de camisetas e uma aula de 
zumba. “A maior luta é a prevenção, 
por isso que a conscientização é 
tão importante”, reforça a diretora 
Rose Prado, convidando todos a 
participarem da caminhada.

Sindicato entra na luta do Outubro Rosa

Churrasco, chopp e muitas gargalhadas marcaram a tarde do dia 27/9 no 6° 
Encontro da Velha Guarda da KSB. Um torneio de truco foi organizado para 

coroar o encontro, que já tem data pra 2016: 25/09. Confira mais fotos no site!

Tudo pronto para o 
Futebol  7Society
No dia 4/10 foi realizada uma 
maratona de jogos com as 26 
equipes participantes do Torneio 
de Futebol 7Society. As fotos de todos o s 
times, dos principais lances e vencedores você 
confere em nosso site. A primeira rodada acontece 
no dia 17/10, às 14h, e prossegue no dia 18/10, às 
8h. Confira a tabela de jogos desta rodada inicial:
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Todas as fotos do festival estão no site. Acesse!

17/10
17/10
17/10
17/10
17/10
18/10
18/10
18/10
18/10
18/10

14h15
15h10
15h50
16h30
17h10
8h15
9h10
9h50
10h30
11h10

ADC ssenKrupp “B”
Ajax Deca
Guerreiros Thyssen
OKI
ADC Antek Tekfor
AOC Envision
Foxconn II Estrela
ADC ThyssenKrupp
Os Primos
Tubarão

Kongsberg
Matrizaria Krupp
ADC Takata
ADC Sifco 
ADC Takata Jundiaí
Amigos da Usin. Sifco
Metaleiros F.C.
Takata Brasil
Korper
Independência

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Como vereador, diretor Caé aprova 
projeto de incentivo à cultura
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O diretor Natanael Onofre 
Dias (Caé), que assumiu como 
vereador durante a licença 
de Paulo Malerba, conseguiu 
a aprovação do projeto de 
lei que institui o “Selo de 
Empresa Amiga da Cultura” 
àquelas que fornecerem 
o Vale-Cultura aos seus 
trabalhadores. Ele também 
aproveitou o período para 
se reunir com o secretário 
Rodrigo Mendes Pereira, 
da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social 

O secretário Rodrigo Mendes 
Pereira recebeu Caé na Semads

(Semads), e com a 
secretária de Planejamento 
e Meio Ambiente, Daniela 
da Câmara Sutti, com 
quem conversou sobre o 
Plano Diretor Participativo 
do Município.
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A festa do Dia das Crianças 
atraiu mais de 10 mil pessoas ao 
Clube de Campo. Dezenas de 
brinquedos foram espalhados 
pelo clube e as crianças puderam 
fazer pinturas faciais, tirar fotos 
com personagens e curtir os 
artistas mirins no palco, onde 

Alegria e diversão na Festa das Crianças no Clube de Campo
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Mais de mil pessoas curtiram o 
Baile da Primavera no dia 3/10. 
Ao som da banda Faixa Nobre, 
a família metalúrgica dançou e 
encheu o Espaço M de alegria. 
Confira as fotos no site www.
sindicatometal.org.br

Baile da Primavera: 
sucesso no Espaço M

A criançada tomou conta do 
CineArte! No dia 6, o filme 
“Os Batutinhas” arrancou 
risos de todos. O metalúrgico 
Ederson Alexandre Santos 
Gomes veio com a esposa e 
os cinco filhos. “Eu estava de 
folga, minha esposa também, 
então resolvemos aproveitar 
para trazer as crianças”. 
No sábado, dia 10, a sala 
lotou com avós, pais e filhos 

O aniversário de 2 anos da 
banda Skyppe, conhecida 

por ter tocado no carnaval 
e na festa de aniversário do 
Sindicato, será comemorado 
com um baile no dia 21/11, às 

Cinearte especial para as crianças

Banda Skyppe comemora dois anos com baile no Espaço M

que foram ver a maratona 
de desenhos animados e o 
inconfundível Chaves. Até o 
CineClube Consciência entrou 
na onda e exibiu a animação 
“O Menino e o Mundo”. Anote 
as próximas sessões: Dia 17, 
às 19h: “Território de Brincar”; 
Dia 24, às 19h: “A Boneca e o 
Silêncio”, e no dia 31, às 19h: 
“Deus e o Diabo na Terra do 
Sol”. 

aconteceu o sorteio de várias 
bicicletas. Cachorro quente, 
pipoca, algodão doce, refrigerante 
e sorvete foram distribuídos 
gratuitamente.    Eronilde Guimarães 
Costa (ao centro, de camisa listrada), 
aposentado da Krupp, sempre 
trouxe os cinco filhos na festa. 

“Agora venho com meus netos.” 
Roseane é uma das filhas que se 
lembra disso. “Me divertia muito 
e agora trago meus filhos: Pedro e 
Alice”, conta ela, ao lado do marido 
Alessandro Molinero, da Krupp. 
“Essa é uma festa para reunir toda 
a família.”

21h, no Espaço M. Integrantes 
da banda estarão de plantão na 
sede para venda de mesas (com 
6 lugares) com preço especial 
para associados: R$250 (mesa/
sócios). Não sócios pagam R$ 350 

a mesa. Confira os dias das 
vendas: dias 21 e 23/10, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, e dia 
22/10, das 14h às 18h. Reserva 
de mesas e informações 4584- 
4865, com Rose.

O metalúrgico Ederson levou toda a 
família ao cinema


