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Confira na página 4 tudo sobre a comemoração 

do Dia das Crianças no Clube de Campo
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Ação conjunta do Sindicato e trabalhadores 
garante pagamento na Sifco
Graças a uma ação conjunta de 
Sindicato e trabalhadores foi 
possível garantir o pagamento 
aos companheiros da Sifco.
No último dia 24, cerca de 
600 trabalhadores da Sifco 
e diretores do Sindicato 
bloquearam as portarias 1 e 
3 da empresa para impedir 
que os caminhões da empresa 
Dana saíssem carregados, em 
virtude da possibilidade do 
não pagamento pelo serviço 
prestado. 
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Depois de várias reuniões, o 
Sindicato entrou com pedido 
na Justiça para garantir o 
pagamento aos trabalhadores, 
decisão que saiu no início da 
tarde do dia 28 e determinou 
que a Dana deverá efetuar 
o pagamento das peças em 
uma conta judicial, evitando 
o bloqueio por parte do 
banco devido ao pedido de 
recuperação judicial da Sifco.
“Não queremos opinar nas 
negociações das empresas. Só 

queremos garantir a integridade 
dos companheiros. Nossa ação 
foi legítima e os trabalhadores 
merecem ser recompensados”, 
declarou Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato, 
Para o diretor Natanael Onofre 
Matias (Caé), a vitória foi 
consequência do manifesto do 
dia 24. “Graças ao empenho do 
Sindicato junto aos trabalhadores 
foi possível garantir judicialmente 
que esse dinheiro seja destinado ao 
pagamento de salários”, explicou.

Campanha salarial avança: pauta 
de reivindicações é entregue
Na manhã do dia 22, 
representantes de 53 sindicatos 
filiados à Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de 
São Paulo foram à Fiesp, em 
São Paulo, entregar a pauta de 
reivindicações da campanha 
salarial 2015. 
“Não vamos desanimar perante 
as dificuldades. A força de 
trabalho dos metalúrgicos 

precisa ser reconhecida”, 
defendeu o presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa, 
que entregou a pauta junto com 
Cláudio Magrão, presidente 
da Federação, e outros líderes 
sindicais.
A categoria luta por aumento real 
dos salários, fim dos acidentes 
de trabalho, manutenção das 
cláusulas sociais, entre outros 

Magrão e Eliseu acompanham representante 
da Fiesp durante a entrega da pauta

itens. O documento está sob análise 
da Fiesp e depois voltará para os 
sindicatos, que farão assembleia 
para apresentar as propostas a 
todos os companheiros.
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Trabalhadores da Sifco e diretores do Sindicato bloquearam as portarias 1 e 3 para evitar a saída de caminhões da Dana



Diretor do
Sindicato 
assume como 
vereador

Sindicalistas 
se organizam 
para atuar no 
Plano Diretor 
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Agora sim, a Campanha Salarial 
2015 está oficialmente iniciada. 
Com a entrega da pauta de 
reivindicações ao sindicato 
patronal começa nossa luta por 
melhores salários e condições de 
trabalho a todos os companheiros.

A diretoria do Sindicato esteve 
presente, em peso, no ato na 
Avenida Paulista, em frente à Fiesp, 
para pressionar e demonstrar 
nossa união nesse momento tão 
importante.

Estamos aguardamos a posição 
do sindicato patronal para 
então convocarmos uma nova 
assembleia e repassar os pontos 
que serão tratados. A vocês, 
podemos garantir que nossos 
esforços estão concentrados para 
que o trabalhador tenha suas 
perdas salariais recompensadas.

Aproveito esse espaço para fazer 
três convites especiais. Um deles é 
para que visite a nossa exposição 
de fotos no Museu, que mostra 
a trajetória de luta da nossa 
categoria. Outro chamamento diz 
respeito à comemoração do Dia 
das Crianças, em 12 de outubro. 
Estamos organizando uma grande 
festa para reunir toda a família 
metalúrgica! E no dia 18 haverá 
a caminhada pelo Outubro Rosa, 
quando faremos um grande 
alerta sobre o câncer de mama. 
Esperamos você!

Começou a luta!
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O secretário-geral do 
Sindicato, Natanael Onofre 
Matias (Caé), assumiu no 
dia 28 a cadeira do atual 
vereador Paulo Malerba 
(PT), que se licenciou por três 
semanas. “Será um tempo curto, 
porém uma oportunidade de 
adquirir experiência. Durante 
essas semanas será possível 

Mais de 30 lideranças sindicais se reuniram para 
debater sobre o Plano Diretor da Jundiaí

Caé assume temporariamente a cadeira de Paulo Malerba

representar o trabalhador no 
ambiente político do município, 
além das melhorias no Plano 
Diretor, no qual faço parte do 
conselho.”

Ambiente, Daniela da Câmara 
Sutti. Eles foram convidados a 
indicar pessoas para ocupar 
oito vagas destinadas às 
lideranças sindicais, de um 
total de 101.Os delegados 
serão eleitos no 2º Fórum do 
Plano Diretor no dia 3/10, das 
8h às 17h30, no Auditório do 
Centro Pe Anchieta.

Norflex define PLR 

Galvomega: aprovada estabilidade

Prado, diretora do Sindicato, 
ao lado do diretor Antônio 
Donizete Cávoli (Tózinho). O 
adiantamento da 1ª parcela 
será em outubro e a 2ª,  em 
março de 2016.

O Sindicato realizou uma 
assembleia na empresa 
Galvomega, em Campo Limpo 
Paulista, a fim de colocar 
em votação a proposta de 

No último dia 17, os 
colaboradores da Norflex 
aprovaram a PLR de 2015. 
“A empresa chegou a dizer 
que não seria possível 
negociar por conta da crise 
econômica, mas graças à 
mobilização e paciência dos 
trabalhadores foi possível 
garantir um valor justo do 
benefício”, comemorou Rose 

Mais de 30 
r e p r e s e n t a n t e s 
das entidades 
sindicais de Jundiaí e região 
se reuniram no dia 21, na 
sede do Sindicato,  para 
definir a atuação no Plano 
Diretor Participativo de 
Jundiaí. “Se trata da legislação 
que diz como a cidade vai se 
desenvolver nos próximos 10 
anos”, explicou a secretária 
de Planejamento e Meio 

manutenção do emprego.
A proposta, que foi aprovada 
pelos trabalhadores, garante a 
estabilidade do emprego até o 
mês de dezembro.
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Pescaria garantida no Lago Grande

Caminhada pelo Outubro 
Rosa no Clube de Campo

Em outubro, o Lago Grande vai abrir nos dias 3 e 10, 
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.

O mês de outubro será especial no Sindicato! No dia 
18, às 9h, no Clube de Campo, haverá uma caminhada 
pelo Outubro Rosa - campanha que tem o objetivo de 
alertar as mulheres sobre a importância da prevenção 
do câncer de mama. Para deixar o dia ainda mais 
saudável, uma aula de zumba também será realizada. 
Reserve a data na sua agenda e participe!

No dia 3/10 haverá plantão 
de exame médico no 
Clube, das 9h às 11h, ao 
valor de R$ 12,00. Quem 
preferir também poderá 
fazer o exame na AME, na 
rua Dr. Sócrates Fernandes 
de Oliveira, 265, Chácara 
Urbana.
Lembramos que para 
garantir o bem-estar de todos 
é preciso respeitar as normas 
de convivência e uso das 
piscinas que estão contidas 
no Regimento Interno.

Dia 3 tem plantão de exame 
médico no Clube, das 9h às 11h AR
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Sol, calor, sauna 
e piscina!

Amarrem as chuteiras, boleiros! O 
Clube de Campo receberá os craques 
para o Festival de Futebol 7Society 
no dia 4/10, às 8h15. A maratona 
contará com 20 equipes no módulo 
interfábrica e 6 no módulo aberto, 
somando ao todo 13 jogos. Ao final 
de cada partida, o time vencedor 
receberá um troféu. 
A tabela do festival estará disponível 
no site: www.sindicatometal.org.br

Festival de Futebol 
7Society terá 13 jogos

Já a partir do dia 14/10, a 
sauna masculina funcionará 
também nas noites de 
quarta-feira em caráter 
experimental, das 17h às 
21h. Vale lembrar que para 
aproveitar a sauna é preciso 
estar com o exame médico 
em dia. Aproveite!

Boas lembranças marcaram o 13° Encontro dos Companheiros de Trabalho da Antiga OM da Krupp, que foi 
realizado no dia 13, no Clube de Campo. O próximo evento já tem data marcada: 11/09/16.

 Acesse nosso site e veja todas as fotos! 

É sábado! Baile 
da Primavera, dia 
3/10, às 22h, no 
Espaço M! Nos 

encontramos lá!
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e você louva a Deus 
por meio música, então 

não perca o 1º Festival 
de Música Gospel dos 
Metalúrgicos, marcado 
para o dia 7 de novembro, 
no Espaço M, do Clube 
de Campo, às 19h, com 
entrada franca. 
Para inscrever sua banda é 

s

Dia das Crianças no Sindicato é 
diversão garantida

Noite do Flashback lota deck no Clube de Campo
Mais de 750 pessoas lotaram o deck do Clube de Campo 
em mais uma edição da Noite do Flashback, realizada no 
dia 19. Com uma seleção musical impecável e público 
extremamente animado, a noite ferveu ao ritmo de 
clássicos dos anos 70, 80 e 90. Acesse o site www.
sindicatometal.org.br e confira a galeria de fotos.

O CineArte entra no clima 
da diversão da semana da 
criança. No dia 6, às 14h30, 
tem a “Sessão Pipoquinha” 
com o filme “Os Batutinhas”. 
No sábado, dia 10, às 14h30, 
haverá uma maratona de 
clássicos da animação, como 

“Pica-Pau”, “Looney 
Tunes”, “Tom e Jerry”, 

entre outros. Além 
disso, “sem querer 

q u e r e n d o ” , 
s e r ã o 
e x i b i d o s 
e p i s ó d i o s 

do seriado 
“Chaves”. 

A entrada é livre, 
com direito a 
suco e pipoca. 
Imperdível!

Cinearte 
terá “Sessão 
Pipoquinha” e 
“Chaves”
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No ano passado, muitas crianças comemoraram seu dia no Sindicato

Atenção criançada! O Clube 
de Campo do Sindicato 

será transformado em 
um grande parque de 
diversões no dia 12 

de outubro, a partir 
das 12 horas. Haverá 
brinquedos infláveis 

e pintura de rosto. 
D i s t r i b u i ç ã o 
gratuita de 
c a c h o r r o -
quente, algodão 

doce e sorvete. 

Personagens do mundo 
infantil vão animar ainda 
mais o evento, fazendo 
mil brincadeiras com a 
garotada. 
Mas a diversão não para por 
aí. Jovens talentos musicais 
irão garantir a trilha sonora 
durante toda a tarde. Além 
disso, haverá sorteio de 
prêmios. Sócios e crianças 
têm entrada livre. Não 
sócios pagam R$ 10,00. 
Venha pra essa festa!

 Os Batutinhas

Chaves

preciso que ao menos um 
integrante seja metalúrgico. 
A ficha de inscrição está 
disponível no site www.
sindicatometal.org.br e 
pode ser entregue na sede 
do Sindicato, no Clube 
de Campo, ou ser enviada 
para os seguintes e-mails: 
rose@metalurgicosjundiai.
org.br, imprensa@
metalurgicosjundiai.org.
br e vanessaneris28@
hotmail.com até o dia 30 de 
outubro. Aproveite a chance 
de mostrar seu talento!

1° Festival de Música 
Gospel dos Metalúrgicos

Vem aí


