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PLR, promoções 
e melhorias 
nos benefícios 
foram apre-
sentadas aos 
trabalhadores. 
E graças ao em-
penho de todos 
e o bom trabalho 
realizado junto 
com a comissão 
da Coesia, a 

Diante da atual conjuntura 
econômica, a categoria 
metalúrgica vem sofrendo 
com demissões e baixa na 
produtividade. E é nesse cenário 
que as entidades sindicais vêm 
intensifi cando as ações para 
fortalecer a classe em busca 
de alternativas para garantir a 
integridade dos trabalhadores. 

Na nossa região, o trabalho 
não está sendo diferente. O 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Jundiaí, Várzea e Campo 
Limpo, além de lutar pela 
garantia do emprego dos 
companheiros, também está 
trabalhando junto às comissões 
de trabalhadores para a busca 
de melhorias e benefícios. O 
trabalho tem rendido resultados 
positivos. Só na última quinzena, 
cinco empresas apresentaram 
a Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). 

A PLR foi garantida na Sifco, 
Pro Turbo, Orkli e Cassioli 
Brasil. Na Deca, além da 
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• Dia 28/1 - Pro Turbo: aprovação de alterações no plano de saúde e  PLR de 2015, a ser pago em duas
parcelas (fevereiro e março).
• Dia 1/2 - Deca: promoções, aprovação do calendário de compensação 2016 e PLR, a ser pago em março.
• Dia 4/2 - Alpino: aprovação, pela 2ª vez, do acordo de manutenção do emprego pelos próximos três meses.
• Dia 5/2 - Sifco: defi nição da PLR de 2015. Como a empresa não havia formado comissão no ano passado, o 
Sindicato negociou o benefício, que será pago em duas vezes: fevereiro e maio.
• Dia 12/2 - Cassioli Brasil: aprovação da PLR, a ser paga em 15/2 e reajuste de 15% no valor da cesta básica.

empresa irá depositar o PLR  
ainda este mês.

 “Por causa da difícil 
situação econômica, muitos 
trabalhadores às vezes nem 
esperam o PLR. Nossa missão é 
apoiar as ações das comissões
e fi scalizar se as empresas 
estão cumprindo o que foi 
negociado. O trabalho realizado 
pelas comissões é essencial 
para garantir esse benefício, 
que sempre pode ser 
melhorado”, reconhece Eliseu 
Silva Costa, presidente do 
Sindicato. 

Empregos também foram 
garantidos em várias empresas 
por meio da redução de jornada. 
A empresa Alpino renovou o 
programa, enquanto que a Pro 
Turbo suspendeu a redução 
de salário e o acordo do PPE 
(Programa de Proteção ao 
Emprego).

Para o presidente, o momento 
é de união. “Vamos continuar 
lutando para que 2016 seja um 
ano com mais trabalho e mais 
conquistas. As difi culdades estão 
aí para ser vencidas e juntos 
superaremos todas.”

Sindicato e trabalhadores se unem
por garantia de benefícios

Assembleias realizadas:

Apesar das difi culdades de 2015, Sindicato negociou com a Sifco para garantir o PLR

Deca Proturbo Cassioli



Sindicato negocia com AOC e melhora 
pacote de incentivos
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Sempre costumo dizer nas 
assembleias que realizo que “o 
Sindicato tem que estar ao lado 
do trabalhador tanto no momento 
de festa, como no velório”. É meu 
jeito de explicar que estamos 
juntos, pro que der e vier.

Recentemente vivemos essa 
situação, com a AOC fechando sua 
produção em Jundiaí. Sentamos à 
mesa e lutamos pela melhoria no 
pacote de incentivos oferecido pela 
empresa. E conseguimos. Sabemos 
que faz muita diferença para um 
trabalhador ter garantido, por 
exemplo, seis meses de plano de 
saúde ao invés de três.

Por outro lado, realizamos 
várias assembleias em diferentes 
empresas que conseguiram pagar 
o PLR aos seus colaboradores. 
Entendemos que dentro da atual 
conjuntura econômica do nosso 
País, ir até a porta de uma fábrica 
para tratar desse assunto é como 
uma luz que se acende no fi m do 
túnel. Quando há produção, há 
resultado. E lutamos para que o 
valor seja o mais justo possível.  

Inseridos nesse cenário de altos 
e baixos é que prosseguimos a 
nossa luta, cada vez mais crentes 
que a força dessa categoria vem 
da nossa união. Para quem esteve 
conosco, aproveitando os bailes e 
as matinês do CarnaMetal, deve 
ter notado dois banners gigantes 
colocados ao lado do palco, 
reforçando os 70 anos de luta e de 
conquistas.  

É nesse espírito que vamos 
seguir esse ano: acreditando na 
história que já construímos, certos 
de que ainda temos que lutar e 
conquistar. 

Altos e baixos
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No dia 5, o Sindicato 
realizou uma assembleia 
de esclarecimento junto 
aos companheiros da AOC 
Envision, que fi ca em Jundiaí 
só até maio. A reunião 
apresentou o pacote 
de incentivos que foi 
negociado entre o Sindicato 
e a empresa, além das 
providências que serão 
tomadas sobre a desativação 
do setor produtivo da 
unidade.

A princípio a AOC 
ofereceu adicional de 
10% por ano trabalhado, 
três meses de assistência 
médica e vale alimentação, 
pacote considerado abai-
xo do esperado pelo 
Sindicato. “Pressionamos 
e apresentamos nossas 
propostas, até chegar a 
um acordo que pudesse 
garantir a integridade dos 
companheiros”, disse o 
presidente Eliseu Silva Costa. 

Sendo assim, após 

negociação, os trabalhadores 
que serão desligados da 
empresa irão receber 
adicional de 30% do salário 
por ano trabalhado, seis 
meses de plano de saúde, 
vale alimentação, além 
orientação de incentivo 
profi ssional por meio de 
palestras  e aconselhamentos. 

O diretor Natanael Onofre 
Matias (Caé) espera que a 
decisão renda bons frutos. 
“Torcemos para a economia 
possa reagir de forma positiva 
e que esses profi ssionais 
voltem ainda mais fortes ao 
mercado de trabalho.” 

Em assembleia 
realizada pe-
lo Sindicato 
na empresa 
Foxconn, os 
t r a b a l h a d o r e s 
a p r o v a r a m 
a renovação 
do acordo de 
c o m p e n s a ç ã o 
dos sábados. 
Além do acordo, 

Foxconn 11/2

foi abordado outros inte-
resses de grande importância 
como cargos e salários, quali-

dade da refeição oferecida 
pela empresa e Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR). 
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O diretor Ilso Ribeiro da Silva conversou com os companheiros da Foxconn

O diretor Caé falou aos que serão desligados da AOC

Se você ainda não recebeu o Carnê de Pagamento de 
Associação 2016, entre em contato com a gente pelo 
telefone 4527-3100 (opção 2/Associação e Informações). 
Evite multas!

Carnê de Associação 2016
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IR 2016: O Sindicato te ajuda a fazer a declaração!

Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

O leão do IR já começa 
a mostrar suas garras ! A 
partir de 1º de março, a 
sede do Sindicato começa a 
receber os interessados em 
fazer o preenchimento do 
Imposto de Renda (IR) 2016.

A declaração deve ser 
entregue até o dia 29 de abril. 
Deve declarar o contribuinte 
que recebeu rendimentos 

tributáveis acima de R$
28.123,91 em 2015, ou que 
possua bens com valor acima 
de R$ 300 mil. A entrega 
fora do prazo implicará em 
multa mínima de R$ 165,74.

O horário de atendimento 
será de segunda à sexta,
das 8h às 11h30 e das 
13h às 18h. Aos sábados, das 
8h às 11h30. 

Para comemorar o Dia da Mulher, 
o Sindicato está preparando uma 
programação especial no Clube de 
Campo no dia 6 de março, às 9 horas: 
aula de zumba, dicas de beleza na  
reinauguração do Espaço Mulher, 
sorteio de brindes e muito mais. 

“Queremos a participação de 
todas as mulheres nesta data 
tão importante, ainda mais num 
ano especial como este, quando 
o Sindicato completa 70 anos”, 
disse a diretora Rose Prado.

Para participar é fácil: faça 
sua inscrição informando 
nome, empresa, se é sócia 
ou não, telefone e email para 
rose@sindicatometal.org.br ou 
imprensa@sindicatometal.org.br. Se 
preferir retire a fi cha de inscrição 
na sede do Sindicato ou no Clube 
de Campo, ou baixe no nosso site.

A força da mulher metalúrgica 
tem que ser reconhecida! Esperamos 
todas lá! 

Comemoração do Dia
da Mulher: inscreva-se!

Vários serviços com preços especiais para sócios:

• Limpeza de pele • Hidratação de pele • Clareamento de pele
• Redução de medidas • Modelagem de Sobrancelha • Drenagem Linfática

Temos dias específi cos para atender aposentados e homens. Marque sua avaliação 
gratuita!!! Claudia: (11) 9-7306-6424  ou Karen (11) 9-7148-4976

Espaço Mulher será reinaugurado em março no Clube de Campo



Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista
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As duas noites e os dois  
matinês no Clube de Campo  
fizeram do CarnaMetal 2016, o 
melhor carnaval da região! Com 
animação da banda Skyppe, a 
família metalúrgica curtiu os dias 
de folia ao som de boa música, 
bailarinos e até “robôs huma-
nos”, que colocaram todo mundo 
pra dançar.

Carla de Oliveira, sócia do  
Sindicato, sempre participa e traz 
os amigos. “Já temos um grupo 
certo que vem todo ano. É mui-
to bom, convido todo mundo”,  
conta.

Para o presidente Eliseu Silva 
Costa, o carnaval no Clube é um 
ambiente seguro para crianças e 
jovens. “Aqui toda a família pode 
se divertir com tranquilidade. 
Por isso, mesmo com o cresci-
mento do carnaval de rua, man-
tivemos nossa tradição”, disse  
ele, comentando que o  
CarnaMetal 2016 já serviu de 
“esquenta” para a comemora-
ção dos 70 anos do Sindicato.  
  A galeria de fotos do  
carnaval já está no nosso site:  
www.sindicatometal.org.br

Animação e muita folia no CarnaMetal 2016

Edição 2016 do CarnaMetal reuniu aproximadamente 4 mil foliões nos quatro dias de evento.

Após a agitação do carnaval, que tal 
a paz de uma boa pescaria? A pesca vai  
rolar solta no Lago Grande nos dias 
27/2, 5 e 12/3. Os valores continuam 
os mesmos: R$ 30 para sócio, R$ 60 
para não sócio. Os que chegarem após 
as 13h, pagarão 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!

Lago Grande: 
confira a 
programação


