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CAMPANHA SALARIAL GARANTE 
REAJUSTE DE ATÉ 10,33%
Depois de um ano de crise, em 
meio a redução de jornada, 
o Sindicato está finalizando 
a Campanha Salarial 2015 
garantindo, além do emprego 
de vários companheiros, a 
integridade dos metalúrgicos 
com reajuste de até 10,33%, 
repondo a inflação.
Nas primeiras negociações, 
somente o Grupo 2 havia 
apresentado uma proposta 
viável. Os Grupos 3, Fundição e 
19-3 ofereceram reajuste abaixo 
da inflação e, por conta disso, 
as propostas foram rejeitadas 
na mesa de conversas. As 
negociações com o Grupo 
Patronal 10 continuam em 
aberto.

Segundo o presidente 
do Sindicato, Eliseu 
Silva Costa, os acordos 
foram bem estratégicos. 
“Considerando o atual 
cenário econômico, a 
proposta do Grupo 2 foi a 
melhor e  serviu de base 
para negociarmos com os 
outros grupos.”
Depois de muita 
persistência e sem 
ceder aos patrões, o Grupo 
19-3 e o Grupo 3 apresentaram 
propostas de acordo com a base 
de negociações da categoria.
Abaixo você confere os valores 
que foram definidos de uma 
maneira geral para cada Grupo. 
Porém, o Sindicato continua 

negociando diretamente com 
várias empresas, na intenção de 
melhorar as datas de aplicação 
do reajuste. Tanto que algumas 
já aplicaram o valor antes do 
previsto.
Acompanhe mais notícias sobre 
a Campanha Salarial no site 
www.sindicatometal.org.br.

Obs: Valores definidos de maneira geral para cada Grupo, porém ocorreram negociações diretas de acordo com a realidade de cada empresa.

REAJUSTE

Grupo 2
(Máquinas e 
equipamentos 
eletrônicos)

Grupo 19-3
(Laminação, metais não ferrosos, 
esquadrias, serralheria e construções 
metálicas, ferramentaria e outras)

Grupo 3
(Autopeças, forjaria, parafusos e 
fixação)

Estamparia

Fundição 

8% a partir de 01/01/2016, 
sobre os salários de 31/10/2015
 2% a partir de 01/04/2016, 
sobre os salários de 31/10/2015

9% a partir de 01/01/2016, sobre 
os salários de 31/10/2015 +
Abono de 12% a ser pago até 
12/04/2016 (o valor compensará a 
diferença com o INPC do período)

8% a partir de 01/01/2016, 
sobre os salários vigentes em 
31/10/2015
1,86% a partir de 01/04/2016, 
sobre os salários reajustados em 
31/03/2016

8% a partir de 01/01/2016, 
sobre os salários vigentes em 
31/10/2015
1,86% a partir de 01/04/2016, 
sobre os salários reajustados em 
01/01/2016

20%
10% a ser pago até 20/12/2015
5% a ser pago até 20/02/2016
5% a ser pago até 20/04/2016 

20%
10% a ser pago até 07/12/2015
10% a ser pago até 12/01/2016

20%
10% a ser pago até 21/12/2015
10% a ser pago até 21/03/2016
faltou o “a ser pago”

20%
10% a ser pago até 21/12/2015
10% a ser pago até 21/01/2016

R$ 1.308,00 até 150 trabalhadores
R$ 1.660,00 com mais de 150 trabalhadores

A partir de 01/01/2016 -
R$ 1.209,50 até 100 trabalhadores
R$ 1.305,51 de 101 até 350 trabalhadores
R$ 1.497,48 com mais de 350 trabalhadores
A partir de 01/04/2016 -
R$ 1.231,90 até 100 trabalhadores
R$ 1.329,69 de 101 até 350 trabalhadores
R$ 1.525,22 com mais de 350 trabalhadores

 A partir de 01/01/2016 -
R$ 1.326,24 até 350 trabalhadores
R$ 1.593,00 com mais 350 trabalhadores
A partir da 01/04/2016 –
R$ 1.350,80 até 350 trabalhadores
R$ 1.622,50 com mais de 350 trabalhadores

8% a partir de 01/01/2016, sobre 
os salários de 31/10/2015
2,33% a partir de 01/03/2016 
sobre salários de 31/10/2015

20%
10% a ser pago até 17/12/2015
10% a ser pago até 11/01/2016

R$ 1.278,67 até 50 trabalhadores
R$ 1.389,87 entre 51 e 350 trabalhadores
R$ 1.598.39 com mais de 350 trabalhadores

R$ 1.218,89 até 100 trabalhadores
R$ 1.336, 92 entre 101 e 350 trabalhadores
R$ 1.556,32 com mais de 350 trabalhadores

ABONO PISO SALARIAL



Assembleias
Metalúrgica 
Realeza, 18/11

KSB, 12/11 

ThyssenKrupp, 27/11 

Vitória do Sindicato: aposentados 
voltam para o plano de saúde da Sifco
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Chegamos ao final de mais um 
ano, e com ele, encerramos mais 
uma campanha salarial. Diante 
de uma crise que bate na porta 
da casa de cada trabalhador, 
precisamos ter o bom senso de 
valorizar todas as conquistas.

Fechamos a Campanha Salarial 
2015 com 10% de aumento, 
repondo a inflação. Muitos 
patrões ofereceram um reajuste 
menor, mas batemos o pé e 
não cedemos, tendo em mente 
que o trabalhador não pode ser 
prejudicado por uma situação 
econômica da qual é vítima. 
Por isso que alguns grupos 
demoraram mais para fechar 
seus acordos. Foram necessárias 
muita conversa e pressão na 
mesa de negociações.

Esse é nosso papel: defender a 
integridade dos metalúrgicos e 
continuar lutando pelas causas da 
categoria. É aí que entra a nossa 
preocupação com a renovação 
do Acordo Coletivo Trabalho e da 
Convenção Coletiva de Trabalho.

Para encerrar nosso ano, convido 
todos companheiros e familiares 
a estarem conosco na festa do 
dia 13/12, no Clube de Campo, 
com a chegada do Papai Noel. 
Lá, entregaremos os brinquedos 
doados por vocês e que farão 
toda a diferença para muitas 
crianças de Jundiaí, Várzea e 
Campo Limpo.

Aproveito para desejar a todos 
um Feliz Natal e um Ano Novo 
cheio de saúde, respeito e 
dignidade! Que continuemos 
unidos, rumo aos 70 anos desde 
forte Sindicato!

Missão cumprida
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Os companheiros aprovaram 
o acordo de redução de 
jornada que teve como 
principal objetivo  garantir o 
emprego aos trabalhadores 
da empresa. Apresentado 
pelo diretor Natanael Onofre 
Matias (Caé), o acordo tem 
vigência de 73 dias e a redução 

Os trabalhadores aprovaram 
a renovação do acordo de 
proteção do emprego, que 
propôs a redução de um 
dia na jornada semanal 
(sexta-feira). A vigência foi 
estendida até o dia 31/12. 
Os  dias de suspensão de 
expediente de trabalho serão 
deduzidos do saldo de férias 
dos empregados. Todos os 
setores estão abrangidos pelo 

A assembleia apresentou 
o reajuste de 10,33%, 
demonstrando que o 
Sindicato conseguiu avançar 
mais do que a proposta final 
do Sindipeças, que era de 9%. 
A aplicação será 20% de abono 
para o dia 7/12, 8% de aumento 
em janeiro e 2,33% em 
março. “Com base nos dados 
fornecidos aos trabalhadores, 
os quais mostravam bons 
resultados no faturamento, foi 

O Sindicato venceu uma ação 
coletiva na Justiça pedindo 
que os aposentados da Sifco, 
transferidos para a ADC, 
voltassem a fazer parte do 
plano de saúde da empresa. 
A reinclusão deve acontecer 

será sempre às sextas-feiras. 
Por ocasião de feriados 
e pontos facultativos no 
calendário, a redução poderá 
ser praticada às quintas-
feiras.

acordo, exceto os envolvidos 
com vendas e assistência 
técnica externa. A proposta 
aponta que durante o período 
de vigência não haverá 
demissões.

possível embasar ainda mais 
a negociação para garantir 
uma melhor aplicação”, 
declarou o diretor Luís Carlos 
de Oliveira (Lú), ao lado do 
presidente Eliseu Silva Costa 
e os diretores de base do 
Sindicato na empresa.

dentro de um prazo de 30 
dias, segundo determinação 
da Justiça. Graças a mais essa 
atuação vitoriosa do Sindicato, 
os aposentados terão o 
mesmo plano de saúde dos 
trabalhadores da ativa.
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CineArte tem programação 
especial para o fim do ano

Espaço Beleza amplia atendimento

Nos dias 3, 4 e 5, a partir das 19h, 
o CineArte abrirá as portas para 
receber a 2° Semana do Audiovisual 
Livre, cuja programação completa 
está disponível no nosso site. A 
organização é dos coletivos Coisarada 
e CineClube Consciência e tem apoio 
da Prefeitura de Jundiaí. 
A Sessão Pipoca entra de cabeça no 
clima de Natal, no dia 8/12, às 14h30, 
com o clássico natalino “Esqueceram 
de Mim”. Em janeiro, a programação 
do CineArte entra em férias e retorna 
no mês de fevereiro com muitas 
novidades, aguardem!

A partir deste mês, o “Espaço Beleza” do Clube de 
Campo conta com novos serviços, como peeling de 
cristal, tratamento para acne, rejuvenescimento e 
clareamento da pele com a fisioterapeuta e esteticista 
Karen Cristina Antunes (97148-4976). O salão oferece 
ainda modelagem de sobrancelhas, depilação, limpeza 
de pele, massagem corporal modeladora e drenagem 
linfática. Agende seu horário com a esteticista Cláudia 
Zafani (97306-6424).  Descontos especiais para 
aposentados e associados! 
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Muitas confusões em “Esqueceram de Mim”, 
na Sessão Pipoca

Diretoria da Mahle visita o Sindicato
No dia 16/11, o Sindicato recebeu a visita da 
empresa Mahle, representada pelo vice-presidente 
internacional de desenvolvimento Ricardo Simões 
de Abreu, o gerente corporativo Wilson Gaspari e 
da chefe de recursos humanos Andrea Pereira. 
O grupo foi recebido pelo secretário-geral 
Natanael Onofre Matias (Caé), Dr. Erazê Sutti, do 
departamento jurídico, Donizeti Galli, gerente da 
entidade.
Além de conhecer as dependências e a estrutura 
de atendimento, o grupo da Mahle visitou o 
CineArte o Museu, que foi elogiado. “Vocês estão 
de parabéns não só pela estrutura, mas também 
pelo conceito deste lugar. É valorizando o passado 
que construímos o futuro”, comentou Abreu.

Wilson Gáspari, Ricardo Simões de Abreu e Andréa Pereira, da Mahle, elogiaram a estrutura da sede
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ADC Sifco venceu a ADC Amtek Tekfor por 4 a 0

Confira o placar dos 
jogos do Futebol 
7Society realizados 
no dia 28/11:

ADC SIFCO 
ADC THYSSENKRUPP B
     

ADC AMTEK TEKFOR
ADC THYSSENKRUPP

4 X   0  
3  X  2

CHAVE A 

AMIGOS USINAGEM SIFCO
METALEIROS F.C.    

FOXCONN FIT I
CONTINENTAL

CHAVE B
4  X 3  
7 X  2

Acompanhe no site a classificação geral e os próximos jogos.

Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista
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Que tal fazer o natal de uma 
criança mais feliz? Pensando 
em quem mais precisa, o 
Sindicato está realizando 
a campanha “Seja presente 
neste Natal”, arrecadando 
brinquedos novos. Tudo o 
que for doado será entregue 
para as crianças atendidas 
pelas prefeituras de Jundiaí, 

É isso mesmo! Para fechar a campanha, o Papai Noel 
vai chegar de helicóptero no Clube de Campo! Leve 
seus filhos ou netos para essa grande festa, com direito 
a pipoca, algodão-doce e refrigerante. 

E não esqueça de levar um brinquedo novo para 
doação!

Participe da campanha “Seja Presente neste 
Natal” doando um brinquedo

Tire uma foto 
personalizada 

com o Papai Noel

Várzea Paulista e Campo 
Limpo Paulista.
Os brinquedos podem ser 
entregues até o dia 11/12 
na sede do Sindicato e 
nas empresas parceiras da 
campanha. No Clube de 
Campo as doações podem 
ser feitas até o dia 13/12. 
Participe!

Clube de Campo
25/12 e 1º/01: fechado
27/12 e 3/01: não haverá 
exames médicos.

Academia
22/12 a 12/01: fechada para manutenção 
dos aparelhos e equipamentos. 

Pesqueiro
5 e 12/12: Lago Grande 
funcionará normalmente 
das 8h às 17h e encerra 
a temporada para 

manutenção no dia12, voltando no dia 6/2. 

Exames na AME
24, 25 e 26/12 e dias 31/12, 1º e 2/01: não 
haverá atendimento para exames médicos. 

Sede: 23/12 a 12/01: de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 11h30 e das 13h às 18h.
Estarão em funcionamento 
os serviços de rescisão, 

cadastro, carteirinha, inclusão de dependentes, 
colônia de férias, contas a pagar e cobrança.
Dias 24 e 25/12: fechado
Dias 31/12 e 1º/01: fechado

Colônia da Férias
Sorteio para o mês de 
fevereiro (Carnaval) será 
realizado dia 8/01, pois 
no dia 1º/01 o Sindicato 

estará fechado.

Departamento Odontológico
De 23/12 a 12/01: atenderá de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13 às 18h.

Confira os horários especiais de funcionamento 
do Sindicato durante as festas de final de ano


