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É HORA DE ANALISAR AS PROPOSTAS!
PARTICIPE DA ASSEMBLEIA GERAL NO 
DOMINGO, DIA 1°!

Atenção trabalhador, a data 
-base chegou! O Sindicato 
dos Metalúrgicos de Jundiaí, 
Várzea e Campo Limpo 
convoca toda a categoria para 
a realização da assembleia 
geral da Campanha Salarial 
2015 no dia 1° de novembro, 
domingo, às 9h, no auditório 
da sede.
Nesta assembleia a 
categoria poderá analisar as 
propostas de reajuste salarial 
negociadas com as  bancadas 
patronais. Para o presidente 
do Sindicato, Eliseu Silva 
Costa, este é um momento em 
que a participação direta do 

trabalhador é fundamental. 
“Apresentamos a nossa 
pauta de reivindicações 
para as bancadas patronais, 
negociamos e, agora, vamos 
esclarecer e debater cada 
ponto. Devemos ter muita 
paciência nesse momento, já 
que a crise foi um tema muito 
citado em nossas reuniões”, 
disse.
Além da valorização do piso 
por meio da carreira, ações 
pelo fim dos acidentes de 
trabalho e manutenção 
das cláusulas sociais, a 
Campanha Salarial 2015 
busca, principalmente, o 

A bancada patronal recebeu as reivindicações no dia 22 de setembro, na FIESP, em São Paulo

No dia 13 de setembro a categoria se reuniu 

para definir a pauta de reivindicações
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aumento real dos salários. 
“A nossa missão é garantir a 
integridade do trabalhador. 
A pauta foi completa e clara. 
Esperamos agora que a 
categoria marque presença 
na assembleia geral para 
que, juntos, possamos 
garantir um bom resultado”, 
declarou Eliseu.
A data-base da Campanha 
Salarial marca o início da 
aquisição dos direitos de 
todos os trabalhadores 
por meio de um Acordo 
Coletivo de Trabalho ou 
uma Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). 

CAMPANHA SALARIAL 2015



Com três projetos 
aprovados, Caé conclui 
período como vereador 
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Chegamos à reta final da 
nossa campanha salarial 2015. 
Coincidência ou não, nossa 
assembleia geral está marcada 
para 1º de novembro, mesmo dia 
da Data-Base da nossa categoria. 
Às 9h estaremos reunidos no 
auditório da sede para apresentar 
aos companheiros as propostas 
discutidas junto ao sindicato 
patronal.

Já adiantamos que as negociações 
foram duras, mas insistimos 
nos pontos já comentados 
anteriormente, como a renovação 
das convenções coletivas, a 
reposição da inflação e as 
cláusulas sociais. Todos essas 
questões serão colocadas em 
votação, por isso a importância 
da presença, em peso, de todos os 
trabalhadores. 

Este é o momento de voltar nossa 
atenção para a causa da categoria, 
fortalecendo ainda mais o setor 
metalúrgico, conhecido pela 
sua força e sua união. Por isso, 
contamos com a presença de todos 
os companheiros na assembleia 
do dia 1º. Sua participação faz 
toda a diferença nessa luta!

Peço licença para deixar aqui o 
nosso agradecimento, em nome 
do Sindicato, ao companheiro e 
diretor Adriano Brito Silva, que 
faleceu no último dia 17, vítima 
de um acidente de moto em 
Franco da Rocha. Foi com pesar e 
tristeza que recebemos a notícia 
de sua partida. À família, nosso 
desejo de conforto e força. Valeu, 
companheiro! Valeu, Adriano! 

Todos unidos 
pela categoria

Diretoria 
participa de 
seminário 
sobre o setor 
metalúrgico
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O secretário-geral do Sindicato, 
Natanael Onofre Matias (Caé), 
encerrou no dia 13/10 seu período 
como vereador, no qual ocupou a 
cadeira de Paulo Malerba (PT), que 
se licenciou.
Em sua passagem pela Câmara 
Municipal, Caé teve três projetos 
de lei aprovados: o que cria 
o Selo da Empresa Amiga da 
Cultura; o que institui o Selo da 
Empresa Amiga do Trabalhador 
com Deficiência e impõe a 
divulgação de quantas vagas são 
garantidas pela lei e quantas estão 
ocupadas. E o projeto de lei que 
cria a Semana do Metalúrgico no 
Calendário Municipal de Eventos.
Durante o período, Caé esteve 
com o prefeito Pedro Bigardi 

e acompanhou discussões 
envolvendo o Plano Diretor, onde 
atua como delegado. Se reuniu 
também com a secretária de 
Planejamento e Meio Ambiente, 
Daniela da Câmara, e com o 
secretário Rodrigo Mendes Pereira, 
da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social. “Foram 
três semanas muito produtivas, 
uma oportunidade de adquirir 
experiência e representar os 
trabalhadores no ambiente 
político”, avaliou Caé. Além dos 
projetos de lei, ele apresentou 
duas moções, dois requerimentos 
e sete indicações ao Executivo.

Muito obrigado, 
companheiro!
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O diretor de base do Sindicato 
Adriano Brito Silva, de 32 
anos, morreu no dia 17 de 
outubro em um acidente de 
moto. Adriano trabalhava 
na AOC Envision e entrou 
para a direção do Sindicato 
nas eleições de 2012. Era 
formado em logística e 
cursava graduação em gestão 
de recursos humanos. Nós, 
do Sindicato, sentimos pela 
grande perda e agradecemos 
pelos anos de dedicação.

Representantes do Sindicato 
participaram do Seminário 
Nacional do Setor Metalúrgico, 
em São Paulo. Além do 
presidente, Eliseu Silva Costa, 
participaram também os 
diretores José Carlos Gomes 
Cardoso (Mineiro), Leandro César 
Viana Reis, André Rubens da 

Silva e Marcos Antônio Pereira. 
No evento foram discutidos 
assuntos como o desempenho 
da indústria metalúrgica no 
Brasil, os desafios atuais e 
futuros do movimento sindical, 
mercado de trabalho para 
pessoas com deficiência, entre 
outros temas.

Como vereador, Caé se reuniu 
com o prefeito Pedro Bigardi

No seminário, os diretores Marcos 
Antônio, Mineiro, André e Leandro 
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Seminário encerra 
o intercâmbio da 
IndustriAll

Lago grande 
abre dias 7 e 14

Sauna às 
quartas-feiras

Exame 
médico 
para sauna 
e piscina

Nos dias 2 e 3/10, as diretoras 
Vanessa Brito Neris  e 
Leonice Maria da Silva (Léo) 
participaram do encerramento 
do intercâmbio da IndustriAll 
Global Union, na Praia Grande, 
ao lado de mais de 100 jovens 
líderes sindicais do Brasil, 
América Latina e Alemanhwa. 
“A troca de conhecimento foi 
muito rica! Compartilhamos 
nossa experiência sobre 
o Encontro de Jovens 
Metalúrgicos, que foi fruto de 
políticas apresentadas nesse 
intercâmbio” , comentaram elas.

Já preparou os molinetes e as 
iscas? A pescaria vai rolar solta 
no LAGO GRANDE nos dias 7 e 
14 de novembro. Os valores são 
R$ 30 (sócio) e R$ 60 (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. Se programe e 
aproveite!

A sauna masculina do Clube de 
Campo continua funcionando 
às quartas-feiras em caráter 
experimental, das 17h às 
21h. Vale lembrar que para 
aproveitá-la é preciso estar com 
o exame médico em dia.

Atualize seu exame médico ! Ele pode ser feito todos os domingos, 
das 9h às 11h, no Clube de Campo, ao valor de R$ 12. Também há 
opção de fazer no consultório da AME, que fica na rua Dr. Sócrates 
Fernandes de Oliveira, 265, Chácara Urbana. Informações 3379-8922.

O Clube de Campo ficou 
rosa no dia 18 de outubro, 
com cerca de 200 pessoas 
reunidas para a Caminhada 
Rosa. A ação teve por 
objetivo conscientizar sobre 
a prevenção do câncer de 
mama. “Quanto mais cedo 
a doença for descoberta, 
maior é a chance de cura”, 
disse Rose Prado, diretora do 
Sindicato e organizadora do 
evento, que também contou 
com representantes da União 
Brasileira de Mulheres.
Famílias inteiras participaram. 
Mônica de Oliveira foi com 
a sogra Tânia e com a filha 
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Caminhada marca Outubro Rosa

Mais de 200 pessoas caminharam ao redor do lago

Ação teve por objetivo 
conscientizar sobre a prevenção  

As diretoras levaram a experiência do Encontro 
de Jovens aos participantes do intercâmbio

Mônica, 
Tânia e 
Anna Júlia

Anna Júlia, de apenas 1 ano. 
Todas vestidas com a cor rosa. 
“Foi uma ótima iniciativa do 
Sindicato. Viemos prestigiar”, 
disse ela. 
“É importante que a mulheres 
façam a mamografia, pois o 
câncer de mama mata, mas 
também tem cura”, orientou 
a dona de casa Elza Azevedo. 
Antes da caminhada 
houve distribuição 
de camisetas, 
alongamento e 
dança do ventre. 
E, para encerrar, 
uma animada 
aula de zumba.

Atenção rapaziada! No 
próximo mês, o Sindicato 
entra na campanha Novembro 
Azul, fazendo um alerta para 
que os homens façam exames 
e se previnam do câncer de 
próstata. Fique ligado!
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Depois de uma final emocionante, o time sub 8 do 
Sindicato dos Metalúrgicos consagrou-se campeão 
do Campeonato Estadual de Futsal, derrotando o 
Juventus (SP). Além do título, o grupo fez o artilheiro da 
competição: Kauã Sampaio, com 38 gols. Parabéns aos 
nossos craques! 

Continental  
Foxconn Fit I     
UFT do Brasil     
Kongsberg  
Guerreiros Thyssen  

ADC Thyssenkrupp B
ADC Takata   
Metaleitos F.C.  
Matrizaria ThyssenKrupp
Oki

0  X  3  
2  X  6  
2  X  3   
6  X  0
1  X  2

DIA 24/10

DIA 25/10
1  X  2  
1  X  2  
0  X  6   
4  X  10

Megabarre   
Redbull    
AOC Envision  
Foxconn II União Estrela

ADC Amtek Tekfor
Amigos do Bilinho
Amigos da Usinagem Sifco
Takata Brasil

O campeonato continua a todo vapor. Nos dias 24 e 25/10 mais 
uma rodada foi realizada, com partidas equilibrados, chuva de gols 
e decisões nos pênaltis. E dia 31/10, a partir das 13h15, tem mais 
bola rolando. No site você encontra a relação dos próximos jogos.

O CineArte fecha outubro 
com “Deus e o Diabo na 
Terra do Sol”, no dia 31, 
às 19h, na Sessão dos 
Trabalhadores, e começa 
novembro, no dia 3, às 
14h30, com o clássico “Vidas 
Secas” na Sessão Pipoca. O 

O Clube de Campo 
funcionará normalmente 
no feriado do dia 2 de 
novembro (Dia de Finados, 
segunda-feira) e estará 
fechado na terça-feira, 
dia 3, para manutenção. 
Aproveite o final de semana 
prolongado!

Atenção fãs da Banda Skyppe! No 
dia 6/11 haverá plantão de vendas 
de mesas para o baile do dia 21/11, 
que irá comemorar os dois anos 
da banda no Espaço M. Os 30 
primeiros que chegarem poderão 
comprar a mesa para seis pessoas 
ao valor de R$ 200! Integrantes 
da banda estarão atendendo 
na sede do Sindicato das 8h às 

Sub 8 é campeão estadual

Futebol 7Society: confira os resultados!

Cinearte exibirá “Que Horas Ela Volta?”

Clube de Campo 
abrirá no feriado 
de Finados

Baile da Banda Skyppe 
tem lote de mesas a 
preço promocional

destaque do mês será “Que 
Horas Ela Volta?”, dia 7, às 
19h, filme que concorrerá 
a uma vaga ao Oscar de 
melhor filme estrangeiro em 
2016. Todas as sessões são 
gratuitas, com direito a suco 
e pipoca.

O time comandado pelo técnico, José 
Carlos Maia, mostrou raça e dedicação

Em campo, os craques do equilibrado 
jogo entre Redbull e Amigos do Bilinho

 O time da ADC Takata (branco/vermelho) 
venceu a Foxconn Fit I por 6 a 2

Regina Casé está em “Que Horas Ela 
Volta?”, dia 7, às 19h

Baile
 terá sorteio de 

brindes e
 robô Skyled

12h e das 14h às 18h. O baile da 
Banda Skyppe, já conhecida por 
ter animado o Carnaval e o baile 
de Aniversário, contará com o 
Skyled (robô de 2,40m de altura), 
reportório variado, sorteio de 
brindes, além de bolo, champanhe 
e um presente especial por mesa. 
Reserva de mesas e informações 
4584-4865, com Rose.


