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CAMPANHA SALARIAL 2015 APROVA REAJUSTE 
DE ACORDO COM A INFLAÇÃO
Exatamente no dia da data-
base da categoria, 1/11, 
metalúrgicos de Jundiaí, 
Várzea e Campo Limpo 
lotaram o auditório do 
Sindicato para a realização 
da assembleia geral da 
Campanha Salarial 2015.
Os companheiros aprovaram 
a contraproposta patronal 
de reajuste salarial em torno 
de 10%, correspondente à 
inflação dos últimos 12 meses 
encerrados em outubro.
O percentual do reajuste 
também foi aplicado 
no aumento dos pisos, 
além da renovação de 

todas as cláusulas sociais 
da Convenção Coletiva 
de Trabalho, feita pelo 
grupo 2 (máquinas e 
eletroeletrônicos).
Os grupos 3 (autopeças), 
Fundição e 19-3 (laminação), 
ofereceram reajuste abaixo 
da inflação e, por conta disso, 
as propostas foram rejeitadas 
na mesa de negociação. O 
Grupo 10 (Fiesp) não havia 
oferecido nenhuma proposta.
Segundo o presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa, 
as negociações foram muito 
estratégicas. “Tivemos que 
trabalhar com muita calma, 

Ao Que Nos 
Rege vence o 
Festival Gospel
PÁGINA 03

Seja presente neste 
Natal: doe brinquedos 
a quem mais precisa!
PÁGINA 04

pois, sabemos que todos 
sofrem de alguma forma com 
a crise, principalmente os 
trabalhadores. Com a proposta 
do grupo 2 aprovada, estamos 
usando-a como parâmetro 
para negociar com os grupos 
que ofereceram reajustes 
abaixo da inflação ”, disse ele.
MAIS NEGOCIAÇÕES
Nesta semana, negociações 
estão sendo feitas com os 
grupos patronais 3, Fundição 
e 19-3. Para ficar por dentro 
das novidades envolvendo 
a Campanha Salarial 2015, 
acompanhe o nosso site www.
sindicatometal.org.br. 
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Sintonizados no Novembro Azul, presidente e diretores explicaram as propostas aos metalúrgicos... ...que lotaram o auditório da sede e votaram pela aprovação



Assembleias
ThyssenKrupp, 27/10

Sifco, 5/11

Dilma aprova novas regras para aposentadoria

Estamos de olho na Tekfor!
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Quando iniciamos a Campanha 
Salarial há alguns meses, 
sabíamos que não seria uma 
tarefa fácil. Tínhamos consciência 
de que esta poderia ser uma 
das mais difíceis, considerando 
a atual fase econômica que 
estamos vivendo.

Depois de muitas negociações, 
conseguimos a reposição da 
inflação e a renovação de 
todas as cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(grupo 2). Para os demais grupos 
patronais, estaremos reunidos 
nos próximos dias negociando 
para que o reajuste também seja 
de acordo com a inflação.

Posso dizer a vocês que, no 
que depender do esforço deste 
S ind ica t o ,  continuaremos 
sentando frente a frente 
com cada representante de 
empresa, lutando por melhores 
salários e condições de trabalho. 

Aproveito esse espaço para 
convidá-los a participar da nossa 
campanha de Natal, que irá 
arrecadar brinquedos novos a 
centenas de crianças carentes. 
Num momento como esse, 
sabemos que muitos pais de 
famílias não têm condições de 
presentear seus filhos. É a chance 
de mostrar a força da família 
metalúrgica e se solidarizar. 
Unidos, somos mais fortes!

Unidos e 
solidários
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Os companheiros da 
multinacional aprovaram a 
proposta de renovação do acordo 
da jornada de trabalho de três 
turnos, colocada em votação a 
cada dois anos, demonstrando 
a clareza e participação desde 
Sindicato. “Aqui o time é unido 
e trabalha muito bem de acordo 
com os turnos”, disse o presidente 

O Sindicato realizou uma 
assembleia na empresa Sifco, 
em Jundiaí, para apresentar a 
proposta de renovação do acordo 
de redução de jornada e proteção 
do emprego. 
O acordo, que foi aprovado pelos 
trabalhadores, tem vigência 
de três meses e uma forma de 
aplicação adaptada a realidade da 

A presidenta Dilma Rousseff 
sancionou a lei que cria a regra 
85/95, uma alternativa ao Fator 
Previdenciário. Pela regra, para 
receber o valor integral da 
aposentadoria, a soma da idade 
mais o tempo de contribuição 
deve atingir 85 anos para as 
mulheres e 95 anos para os 
homens.

Os companheiros da Tekfor 
estão convivendo com 
ameaças, constrangimentos 
e retaliações vindos de 
superiores despreparados 
para lidar com suas equipes. 
Um exemplo vem do setor de 
estampagem, onde foi dito 
em reunião que quem saísse 
da empresa e acionasse a 
Justiça em busca de direitos, 

da entidade, Eliseu Silva Costa, 
ao lado dos diretores Luís Carlos 
de Oliveira (Lú), Wilson Ribeiro 
(Med), Wellington José Mathias de 
Oliveira (Ceará), Pedro Doniseti 
Caridi, José Joaquim da Silva Filho 
e Claudio Garcia de Pinho.

empresa. No mês de novembro 
será um dia de redução, em 
dezembro serão oito dias e em 
janeiro, seis dias. 

seria “queimado” em algum 
novo emprego. O Sindicato 
está acompanhando os fatos 
e espera que essa conduta 
acabe, pois entendemos que 
não é desta forma que se 
trata o trabalhador, que entre 
outras colaborações, aceitou 
ter seu salário reduzido para 
ajudar a empresa a superar a 
crise. Estamos de olho!

A lei foi aprovada com uma 
modificação na regra da 
progressividade. A soma de 
pontos começa em dezembro de 
2018 e vai ganhando um ponto a 
cada dois anos. Desta maneira, 
apenas em 2026 é que a fórmula 
chega em 90/100. Confira 
detalhes da nova lei no site www.
sindicatometal.org.br.



Guerra da independência da 
Argélia é destaque no CineArte
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O próximo CineArte será 
no dia 28/11, às 19h, com 
o filme “Batalha de Argel”, 
encerrando o mês na 
Sessão dos Trabalhadores. 
O roteiro se baseia em fatos 
ocorridos durante a guerra 
da independência da Argélia, 
que foi um marco no processo 
da libertação das colônias 
europeias na África. A entrada 
é gratuita, com direito a suco e 
pipoca!
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Novembro Azul: Prevenção contra o 
câncer de próstata

REGISTRO

Neste mês, o Sindicato apoia 
a campanha Novembro Azul, 
que visa a conscientização 
sobre o câncer de próstata. 
Além da distribuição dos 
laços azuis - símbolo da 
campanha, o prédio da sede 
permanecerá iluminado à 
noite em tons de azul, para 
que ninguém esqueça da 
importância de cuidar da 
própria saúde.
“Queremos alertar sobre a 
necessidade da prevenção. 
Assim como no câncer de 
mama, quanto antes o câncer 
de próstata for descoberto, 
maiores são as chances de 
cura”, disse Rose Prado, 

O 1º Festival Gospel 
Metalúrgico, realizado dia 
7/10 no Espaço M, foi um 
show de louvor. A banda Ao 
Que Nos Rege – formada por 
músicos da empresa Valeo 
– foi a grande vencedora da 
noite, que reuniu 14 bandas.
Em 2º lugar ficou a Casa 

Ao Que Nos Rege se consagra no 1º Festival Gospel Metalúrgico

diretora do Sindicato.
O câncer de próstata é o 
2º mais comum entre os 
homens. Para este ano, a 
estimativa é de 68.800 novos 
casos da doença no Brasil. 
Além do exame de toque 
retal, é recomendável fazer 
um exame de sangue que 
identifica o nível da proteína 
PSA. “Além de lutarmos por 
melhores salários e condições 
de trabalho, queremos que 
os metalúrgicos tenham 
qualidade de vida e cuidar 
da saúde é fundamental para 
isso”, disse José Carlos Gomes 
Cardoso (Mineiro), diretor do 
Sindicato.

na Rocha – banda das 
empresas Balanças Jundiaí 
e Continental (que também 
venceu o 2º Encontro dos 
Jovens Metalúrgicos). O 3º lugar 
foi conquistado pelo grupo  
Elo Sagrado, com músicos da 
FoxConn I. O prêmio de destaque 
foi para o rap dos companheiros 
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da BBosch, da banda 2º Templo.
“Foi um evento maravilhoso! 
Agradecemos aos grupos e 
ao público que vieram louvar 
e apreciar tantos músicos 
talentosos”, declarou a diretora 
Leonice Maria da Silva (Léo), 
ao lado da também diretora 
Vanessa Neris.

2º Templo - Destaque Casa Na Rocha 2º lugar Elo Sagrado 3º lugar 

Sede se ilumina de azul para lembrar da importância de cuidar da saúde
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Confraternização dos companheiros da CIPA da 
KSB Válvulas realizada no dia 31/10
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O Lago Grande estará aberto no dia 
14 de novembro, 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 até 10 quilos de peixe. Acima 
desse peso, será cobrado R$ 11 o quilo. 

Para garantir um final de semana 
cheio de diversão, o Clube de Campo 
funcionará normalmente no feriado da 
Consciência Negra - que será na sexta-
feira (20) -, no sábado (21) e no domingo 
(22), das 8h às 19h.
Durante o feriado não haverá 
expediente na Sede do Sindicato. 

Que tal fazer o natal de uma criança mais feliz? 
Pensando em quem mais precisa, o Sindicato lançou 
a campanha “Seja presente neste Natal”, que vai 
arrecadar brinquedos novos. Tudo o que for doado 
será entregue para as entidades assistenciais de 
Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.

Os brinquedos podem ser entregues até o dia 
11/12 na sede do Sindicato e nas empresas 

(confira lista no site). No Clube de Campo as 
doações podem ser feitas até o dia 13/12.

Pra fechar a campanha, o Papai Noel vai 
chegar de helicóptero no Clube de 

C a m p o no dia 13/12, às 10h. Leve um brinquedo 
novo para doação e divirta-se! Será uma grande festa!

Final de semana com 
pescaria garantida

Clube de Campo 
funcionará no feriado

Seja presente neste Natal: doe brinquedos a quem mais precisa!

No site você confere os jogos da próxima rodada

Anote aí: 
Chegada do Papai 

Noel
Dia 13/12, 10h

Mais informações no 
site 

www.sindicatometal.
org.br.

Confira os resultados de mais 
uma rodada do Futebol 7Society:

AOC ENVISION 3
METALEIROS F.C.   
ADC THYSSENKRUPP B    
ADC TAKATA 
ADC AMTEK TEKFOR   

 UFT DO BRASIL
ADC THYSSENKRUPP   
AJAX DECA  
ADC SIFCO
AMIGOS DA USINAGEM SIFCO

3  X  1  
4  X  3  
3  X  2   
3  X  6
1  X  2

DIA 7/11

OS PRIMOS 
INDEPENDENCIA  
AMIGOS DO BILINHO
FOXCONN FIT 1 
CONTINENTAL

REDBULL
KOPPER
TUBARÃO
ADC TAKATA 
AJAX DECA

DIA 8/11
1  X 2  
4 X  3
1 X 10   
3 X  2
4 X  3
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