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Na semana passada, o Brasil 
perdeu o último selo de bom 
pagador que ainda tinha entre 
as três maiores agências de risco 
do mundo. O rebaixamento é 
refl exo da perspectiva negativa 
das contas do país em um 
cenário de baixo crescimento. 
Sem investimento, o Brasil não 
produz. E sem produção, não há 
empregos.

Por isso que essa é a maior 
preocupação do Sindicato: 
a manutenção do emprego, 
bem como o cumprimento dos 
benefícios e direitos garantidos 
por lei. “Não vamos admitir 
que, apesar das incertezas 
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Crise não é desculpa ! Mais
respeito com o trabalhador!

 “Os trabalhadores fi caram em estado de greve na EBF, mas o Sindicato agiu para garantir os direitos”, diz o diretor Mineiro

econômicas, o traba-
lhador assalariado 
pague as contas de 
todas as crises que acontecem 
no Brasil”, garantiu o presidente 
do Sindicato, Eliseu Silva Costa.

Toda semana o Sindicato 
acompanha, caso a caso, o 
comportamento de empresas 
que tentam se aproveitar da 
crise como “desculpa” para 
adotar medidas que prejudicam 
a integridade do trabalhador. 
Atraso no pagamento de salário 
e no repasse dos benefícios 
estão sendo identifi cados e, ao 
menor sinal de falta de respeito, 
a mobilização da categoria é 

realizada. Foi o que aconteceu, 
por exemplo, na EBF Vaz, que 
atrasou a entrega da cesta 
básica e não pagou o vale. 

“Nos mantivemos em estado 
de greve até que o patrões 
resolvessem essas pendências, 
que foram solucionadas dentro 
do prazo previsto. Não dá pra 
permitir que o trabalhador seja 
afetado”, reforça o diretor do 
Sindicato, José Carlos Cardoso 
(Mineiro).

Para o presidente, o 
momento econômico e político 
requer cautela, mas não 
justifi ca a “bagunça” que está 
sendo feita para tirar o foco do 
resto dos problemas que vem 

prejudicando nosso país. “A 
corrupção deve ser punida em 
todos os sentidos, afi nal lugar 
de ladrão é na cadeia. Porém, 

não podemos deixar que 
esse problema, que é 
sério e grave, tire a nossa 

atenção para outras questões 
também importantes.”

Nessa lista dá pra citar o 
projeto que está no Senado e 
altera as regras de exploração 
do pré-sal que pode ser 
entregue de mão beijada 
para empresas internacionais, 
tirando do Brasil um potencial de 
riqueza. Tem ainda o recorde do 
lucro de bancos e a impunidade 
da Samarco pela maior tragédia 
ambiental do país, etc. Estamos 
de olho! Trabalhador não é 
bobo não!
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Às vésperas do Dia da Mulher, 
começo esse texto me dirigindo 
a todas as companheiras 
que emprestam à categoria 
metalúrgica toda sua garra e 
força. Nossa luta também é a 
luta de vocês, que merecem ser 
tratadas com respeito e dignidade 
num ambiente de trabalho que, 
até bem pouco tempo atrás, era 
predominantemente masculino.

A vocês, que conciliam a jornada 
de trabalho com os cuidados à 
família, os afazeres da casa, à 
educação dos fi lhos e muitos 
outros papéis desempenhados 
com tanta dedicação, meu 
sincero reconhecimento, em 
nome de toda a diretoria deste 
Sindicato. Para que a data seja 
lembrada, esperamos todas 
no próximo domingo, dia 6, no 
Clube de Campo, para o evento 
que está sendo preparado com 
muito carinho. Será um momento 
especial, em que relembraremos a 
força da mulher metalúrgica!

E por falar em força, nossa 
categoria vem se mostrando 
fi rme a cada novo desafi o. Seja 
nas  portas das fábricas ou nas 
reuniões internas com os patrões, 
o Sindicato está batendo forte 
na manutenção do emprego dos 
companheiros. 

A crise pela qual o Brasil vem 
passando não pode servir de 
desculpa para que os patrões 
abusem do poder e explorem os 
trabalhadores. Benefícios devem 
ter garantidos! Direitos precisam 
ser respeitados! O Sindicato 
está de olho, atento a tudo. A 
luta continua e nós não vamos 
desanimar!

A força feminina
Trabalhadores aprovaram 

a proposta de manutenção 
do emprego, que consiste na 
redução de um dia de trabalho 
por semana e proporcional 
aos salários, com vigência de 
três meses a partir do dia 4 de 
março. Durante esse tempo, 
não haverá demissões e caso 
ocorram após o período, 
a empresa pagará os dias 
não trabalhados. “É preciso 
criar alternativas para que 

os trabalhadores possam 
garantir seus empregos 
e, consequentemente, movi-
mentar o mercado”, explicou 
o diretor José Carlos Cardoso 
(Mineiro). 

Alteração no horário 
de trabalho e mudança 
na cesta básica foram os 
assuntos da assembleia. 
Uma unifi cação foi aplicada 
no período da manhã, 
que contava com dois 
grupos: um entrando 
as 6h e outro as 7h30. 
Agora, todos os traba-
lhadores iniciarão as 

Siemens, 18/2 
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Trabalhadores aprovaram 

atividades as 7h30.  A 
empresa havia proposto 
a co-participação em 
relação ao transporte 
fretado, mas o Sindicato 

entendeu que a medida 
seria inviável e decidiu não 
adotar o acordo. Também 
houve alterações na cesta 
básica: os trabalhadores 
receberão uma cesta 
física e não mais créditos
em um cartão.
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O diretor Batatinha esclareceu detalhes sobre os horários

De acordo com a Convenção Coletiva, o trabalha-
dor estudante não pode ter seu horário alterado até 
término da etapa que estiver sendo cursada, desde que a 
empresa tenha sido notifi cada sobre os estudos.

Também é garantido o abono de falta para a realização de 
provas, desde que a empresa seja avisada com oito dias de 
antecedência. A mesma garantia vale para os vestibulares, 
limitada às duas primeiras inscrições comunicadas ao 
empregador.

Já para quem precisa fazer estágio, a empresa deve garan-
tir sua realização preferencialmente em suas dependências, 
desde que a atividade da fi rma seja compatível com a 
formação do empregado.

Metalúrgico estudante: esse recado é pra você!

Korper, 26/2
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Alternativa visa garantir o emprego na Korper

criar alternativas para que 

Alteração no horário 

Siemens, 18/2 

criar alternativas para que 

Alteração no horário 

Siemens, 18/2 
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Comemoração do Dia da Mulher: inscreva-se!

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

O Dia da Mulher será 
comemorado em grande estilo 
no Sindicato. Nesse domingo, 
dia 6/3, às 9h, o Clube de 
Campo receberá as nossas 
guerreiras para uma 
empolgante aula de Zumba. 
Para enaltecer ainda mais 
o universo feminino, dicas 
de beleza serão dadas na 
reinauguração do “Espaço 
Mulher”, além dos sorteios de 
brindes e outras surpresas. 

E não é só isso! No dia 8 de 
março, às 19h, o CineArte terá 
uma sessão especial dedicada 

às mulheres com a exibição 
de “Persépolis”, animação 
francesa que aborda a vida de 
uma iraniana que sonha em ser 
profetisa. A sessão é gratuita, 
com direito a suco e pipoca. 

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.

Ação para correção do FGTS aguarda decisão do STJ

Comemoração do Dia da Mulher: inscreva-se!
às mulheres com a exibição 
de “Persépolis”, animação 
francesa que aborda a vida de 
uma iraniana que sonha em ser 
profetisa. A sessão é gratuita, 
com direito a suco e pipoca. 

Para participar é fácil: faça 
sua inscrição informando 
nome, empresa, se é sócia 
ou não, telefone e email para 
rose@sindicatometal.org.br ou rose@sindicatometal.org.br ou rose@sindicatometal.org.br
imprensa@sindicatometal.org.

. Se preferir retire a fi cha de 
Sindicato 

Clube de Campo, ou 

Declaração de Imposto de Renda: não deixe para a última hora
Quem precisa de auxílio 

para preencher o Imposto de 
Renda 2016 pode contar com 
o Sindicato. Deve declarar 
IR o contribuinte que teve 
rendimento anual tributável 
acima de R$ 28.123,91 em 2015 
ou que tenha bens com valor 
acima de R$ 300 mil. 

O atendimento começa no 
dia 1º de março, de segunda 
à sexta, das 8h às 11h30 e das 
13h às 18h, e aos sábados, das 
8h às 11h30. A declaração deve 
ser entregue até 29 de abril, 
caso contrário há multa mínima 
de R$ 165,74. Lembrando que 
quem entrega antes, restitui 
primeiro! 

Tenha em mãos o Informe de Rendimento fornecido 
pela empresa onde trabalha, além dos comprovantes de 
despesas no caso de abatimento.

• CPF
• Título de Eleitor
• Dados bancários (agência
   e número da conta)
• Comprovantes de todos
   rendimentos recebidos 
• Comprovantes de despesas
   que podem ser deduzidas

 Segue suspensa a ação 
coletiva movida pelo Sindicato 
que trata sobre a correção 
Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) 
de acordo com a infl ação.
  A pauta foi enfrentada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
em 2013 e considerada pela 
Corte como inconstitucional. 
Desde 2014, uma nova Ação 
de Inconstitucionalidade 
(ADI.5.090) para a correção da 

TR na Lei 8.036/90 tramita no 
STF. 

 Segundo Erazê Sutti, 
advogado do Sindicato, ainda 
não há nenhuma novidade 
sobre o processo. “As ações 
sobre a revisão do FGTS 
estão suspensas no país por 
uma decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), em 
razão de Recurso da Caixa 
Econômica Federal. Essa é 
a causa da suspensão de todos 

os processos que tratam 
desse assunto pelo país, 
incluindo a ação coletiva do 
Sindicato”. 

O jurídico também alerta 
que os trabalhadores não 
caiam em falácias sobre esse 
assunto. “Devemos aguardar 
o julgamento pelo STJ. Quem 
falar que viu julgada alguma 
ação sobre a revisão do FGTS, 
não está sendo sincero”, 
garante Sutti.

Para participar é fácil: faça 
sua inscrição informando 
nome, empresa, se é sócia 
ou não, telefone e email para 

 ou 
imprensa@sindicatometal.org.

. Se preferir retire a fi cha de 
Sindicato 

, ou 

despesas no caso de abatimento.

• Título de Eleitor
• Dados bancários (agência
   e número da conta)
• Comprovantes de todos
   rendimentos recebidos 
• Comprovantes de despesas
   que podem ser deduzidas

Documentos necessários
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Vem aí o 3° Encontro de Jovens Metalúrgicos 

No mês de 
março o Lago 
Grande rece-
berá os aprecia-
dores de uma 
boa pescaria 
nos dias 5 e 
12/3, das 8h às 

Lago Grande em março

Atenção músicos! O 
3° Encontro de Jovens 
Metalúrgicos vem aí para 
reconhecer o seu talento! O 
evento será realizado no dia 
7/5, às 19h, no Espaço M, 
do Clube de Campo, com 
entrada franca. Em breve 
será divulgado o time de 
jurados que irão ter a dura 
tarefa de defi nir as três 
melhores bandas e o músico 
destaque. 

Para inscrever sua banda, 
é preciso que ao menos um 

integrante seja metalúrgico.
A fi cha 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 emails: 
rose@sindicatometal.org.br, 
imprensa@sindicatometal.org.br 
e vanessaneris28@hotmail.com.

As inscrições vão 
até o dia 15 de abril. 
Participe: mostre seu talento 
musical!

Novas turmas de Dança de Salão
Estão abertas novas turmas de dança de salão no Clube de Campo. As aulas acon-

tecem aos sábados nos seguintes horários: 14h - vaneira iniciante; 15h – sertanejo 
universitário iniciante e às 16h sertanejo universitário intermediário. Venha fazer uma 
aula gratuita! Mais informações pelo telefone 9-9563-8890, com o profº Ricardo Alves.

Futebol de Salão: inscrições 
começam dia 7/3

Começam no dia 7/3 as inscrições para o 
Torneio de Futebol de Salão do Sindicato. A 
fi cha está disponível no site, na sede e no Clube 
de Campo. A reunião do conselho arbitral está 
marcada para o dia 15/4, no auditório.

17h. Os valores são: 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. Aproveite!
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