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Vem aí o Carnametal 2016
Vem aí mais um Carnametal 

que promete agitar o Clube 
de Campo do Sindicato dos 
Metalúrgicos. Serão dois bailes 
noturnos nos dias 6 e 8/2, e 
duas matinês nos dias 7 e 9/2, 
no  ginásio de esportes com a 
animação da banda Skyppe, 
já conhecida por agitar várias 
festas e eventos do Sindicato.

No repertório, além de 
sucessos do momento em ritmo 
especial, estão o melhor do axé, 
samba-enredo e as tradicionais 
marchinhas carnavalescas que 
marcaram época e até hoje 
animam os foliões.

Sócios têm entrada livre, 
basta apresentar a carteirinha. 
Para não sócios, o Sindicato 

está mantendo o mesmo valor 
do ingresso cobrado nos anos 
anteriores (confira abaixo).

Nas matinês, será permitida 
a entrada de crianças a partir 
de 3 anos de idade, desde que 
acompanhadas dos pais ou 
responsáveis. Bebidas alcoólicas 
só serão vendidas aos maiores 
de 18 anos. 

Confira os horários dos bailes e o preço dos ingressos para convidados:
Baile noturno: sábado (6) e segunda (8), das 23h às 4h.
Convidados (não sócios): homens pagam R$ 50; e mulheres, R$ 30.

Matinê: domingo (7) e terça (9), das 15h às 20h.
Convidados (não sócios): homens pagam R$ 30; e mulheres, R$ 15.

Funcionamento do Clube 
Durante o Carnaval (dias 6, 7 , 8 e 9/2) o Clube de Campo funcionará normalmente, das 8h às 18h. A 

academia abrirá no sábado (dia 6) e depois só retorna às atividades na quinta-feira (dia 11). As demais  
dependências como piscinas e pesqueiro funcionam normal, fechando na Quarta-Feira de Cinzas (10) para 
manutenção. 

Preserve a vida ! Para entrar no Clube de Campo, utilize o retorno localizado a 
200m da portaria. Desta forma você evita multas e garante a segurança de todos.



          Böllhoff  aprova 
proposta de manutenção 
de emprego

PLR foi pauta em assembleias no mês de dezembro
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

No primeiro boletim de 
2016, quero antes de mais nada 
desejar a você e sua família um 
ano com muita saúde, alegrias e 
conquistas. 

Para nós, esse será um ano 
especial pois comemoramos 70 
anos de uma história construída 
com muito esforço, luta e 
trabalho, por isso temos motivos 
pra nos orgulharmos quando 
olhamos pra trás. São poucas 
instituições que se mostram 
alicerçadas na verdade e na 
justiça como é o nosso Sindicato. 

Nesse informativo você 
encontra um resumo das nossas 
principais ações no fi nal de 
2015, como as assembleias de 
PLR. Aproveito o espaço para 
agradecer seu apoio à Campanha 
de Natal, encerrada com sucesso 
no Clube de Campo. Graças às 
doações pudemos tornar mais 
feliz o Natal de muitas crianças 
carentes.

Reafi rmo nesse início de ano 
o compromisso de continuarmos 
empenhados no respeito aos 
direitos dos trabalhadores, 
lutando sempre por melhores 
salários e condições de trabalho.

Que a gente continue unido, 
para conquistarmos muito mais 
do que já foi feito nesses 70 anos 
de história. Uma história que 
também é sua.

Ano 70
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Aprovada a proposta de 
manutenção do emprego, 
pelo acordo que consiste em 
reduzir a jornada de trabalho 
e salário para que seja possível 
cortar custos e adequar a 
demanda de produção. A 
vigência do plano será de 
90 dias a partir do dia 29 de 

janeiro, período que não 
haverá demissões. Após a 
vigência do acordo, se ocorrer 
dispensas, a empresa pagará 
todos os direitos e as horas 
que foram descontadas. 

O Sindicato inicia 2016 
criando estratégias para uma 
jornada de negociações, em 
busca de melhorias para 
trabalhadores.  De todos os 
benefícios conquistados com 
muita luta, a PLR é sempre 
pautada nas negociações. 
Por conta do atual cenário 
econômico, a diretoria 
executiva e de base está 
atuando ao lado das 
comissões para garantir 
este benefício que, mais do 
que nunca, é tão necessário 
para o trabalhador. No fi nal 
do ano passado, algumas 
ações já foram realizadas. 

Em meio a negociações 
difíceis, a Ferramentaria 
Jundiaí, conseguiu garantir 
a PLR referente ao ano de 
2015. Além da aprovação do 
benefício, foi formada uma 
comissão para negociar o 
PLR durante o ano de 2016. 

A Datalogic, recém-
inaugurada  em  Jundiaí, 
recebeu sua primeira 

assembleia. Além da PLR, 
os trabalhadores também 
aprovaram redução de 
jornada de trabalho sem 
redução de salário, em 
virtude da compensação 
de dias emendados no 
calendário de 2016. 

Na empresa Revimaq, os 
trabalhadores aprovaram 
o programa de metas 
referentes à PLR. Foram 
estabelecidas metas dife- 
renciadas para cada setor: 
Automação, Ofi cina e Pessoal 
de Apoio Administrativo. Cada 
trabalhador receberá uma 
quantia equivalente ao total 
de 0,5% quando atingir 90% 
da meta, 1% quando atingir 
100% e 1,5% quando atingir 
110% da meta determinada.
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Ferramentaria Jundiaí

Datalogic

Böllhoff 

Revimaq

          Böllhoff  aprova 



3Boletim Informativo

AOC Envision fi ca em Jundiaí só até maio
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Produção da AOC será transferida pra Manaus
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Quer estudar ? Vem pro Sindicato!

Em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, o 
Sindicato sediará as aulas do 1º ano do 
Ensino Fundamental para a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), dando uma nova chance para 
quem não teve a oportunidade de estudar. As 
inscrições vão até o dia 12 de fevereiro na 
Argos. Para se inscrever é preciso ter, no mínimo, 
15 anos. As aulas serão de segunda a sexta-feira, 
às 19h, a partir do dia 15/2. Informações pelos 
telefones 4526-6230 ou 4587-3518.
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Mostrando muita raça nos jogos, o Tubarão comemorou o título no módulo Aberto. Com muita técnica, o time do ADC Sifco foi o campeão no módulo Interfábrica.

Esportes - Campeonato de Futebol 7Society

A temporada de pesca no Lago Grande 
volta com tudo nos dias 13 e 20 de 
fevereiro, 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).

Se você deseja se associar, 
atualizar seu cadastro ou acertar alguma 
pendência, aproveite o plantão na sede 
do Sindicato no dia 30/1, das 9h às 13h. 
Será o último plantão antes do Carnaval. 
Programe-se!

Temporada de pesca 
volta em fevereiro

Plantão na sede dia 30/01

Aguarde: vem aí curso de informática 
no Sindicato!  Mais informações no site 
e no próximo informativo.

AOC Envision anunciou 
que encerrará as atividades 
em Jundiaí no mês de maio. A 
unidade, que foi inaugurada 
em 2008, é responsável 
pela produção, distribuição 
e assistência técnica de 
monitores e televisores. 

Segundo a multinacional, 
por motivos estratégicos, 
a área de produção será 
transferida para Manaus 
(AM) e aproximadamente 320 
trabalhadores serão demitidos.

As atividades de logística 
e de assistência técnica 
que envolvem cerca 

negociação com a empresa 
para garantir a melhoria dos 
benefícios dos trabalhadores”, 
declarou o presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa.

de 120 tra-
b a l h a d o r e s , 
permanecerão 
na região. 
Outros 90 
trabalhadores 
do setor 
administrativo 
serão trans-
feridos para 
São Paulo.

“É muito 
triste. Infelizmente, a redução 
da demanda causada pela 
instabilidade econômica 
chegou no setor de eletro-
eletrônico. Estamos em 

O Cinearte está de volta! A Sessão Pipoca exibe no dia 2/2, às 14h30, 
o fi lme “2 Filhos de Francisco”, baseado na vida dos sertanejos Zezé Di 
Camargo e Luciano. A entrada é gratuita, com direito a suco e pipoca.
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Mostrando muita raça nos jogos, o Tubarão comemorou o título no módulo Aberto. 
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Os diretores Natanael Onofre Matias 
(Caé) e Rose Prado entregaram os 
presentes para o Fundo Social de 
Solidariedade de Jundiaí. “Foi uma 
Campanha muito linda”, disse a 
presidente do Fundo, Margarete 
Bigardi.

Em Campo Limpo, os diretores Luís 
Carlos de Oliveira e Rose Prado 

entregaram os brinquedos para a 
presidente do Fundo, Maria Olivia 

Gonçalves e para a primeira-dama 
Maria Catarina de Assis. 

A presidente do FUNSS de Várzea 
Paulista, Maria Ângela Rossi e 
a supervisora, Maria Aparecida 
Rezende Pedroza, receberam os 
brinquedos dos diretores Eléscio 
Caldato e Rose Prado. 

Rose Prado entregou os presentes
para o estudante Mateus Viotto do 
Grupo de Jovens RBD, que distribui 

brinquedos na véspera do Natal para 
crianças carentes da região. “Toda 

doação é sempre muito bem-vinda”, 
disse ele. 

Graças ao empenho dos
trabalhadores e apoio de 
diversas empresas, a campanha 
“Seja Presente neste Natal”, 
promovida pelo Sindicato 
arrecadou milhares de 
brinquedos que foram doados 
para os Fundos de Solidariedade 
das Prefeituras de Jundiaí, Várzea 
e Campo Limpo, e também para 
os jovens do grupo RBD, que 
atuam na Paróquia Cristo
Redentor. 

A chegada do Papai Noel 
de helicóptero fechou a 
campanha com chave de ouro. 
Rodeado de crianças, ele andou 
até o ginásio e atendeu todas as 
famílias, que levaram para casa 
um saquinho de doces e uma 
foto personalizada com o bom 
velhinho. 

Todas as fotos você confere no 
site sindicatometal.org.br

Sindicato arrecada milhares de brinquedos para as crianças carentes
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Mais de 800 pessoas lotaram o deck do Clube de
Campo no último dia 16. Teve gente que veio de 
longe para prestigiar, como as equipes de dança 
de Salto, Itu, Itupeva, Franco da Rocha e Francisco 
Morato. “Tivemos um público recorde nessa edição”, 
comemorou  o  diretor  Natanael  Onofre  Matias 
(Caé). A próxima Noite do Flashback será em 19/3. 
Confi ra as fotos no nosso site!

Público recorde no Flashback
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Registro

No dia 5 de dezembro, os companheiros 
do setor da usinagem da Amtek Tekfor se
reuniram para uma grande confraternização 
no Clube de Campo.


