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Os trabalhadores da Sifco, 
em Jundiaí, e da Continental, 
em Várzea Paulista, aprovaram 
a proposta de garantia do 
emprego por meio da redução 
de jornada de trabalho. 
A medida, que tem como 
principal objetivo garantir 
estabilidade de emprego 
em períodos de recessão 
econômica, foi aprovada pelos 
trabalhadores das empresas.

Na Sifco, uma assembleia 
foi realizada no dia 30/3. Os 
diretores Mário Aparecido 
Daniel, Claudinei Cestarolli (Nei) 
e Edivan Moreira da Silva
(Sabugo) estavam acompa-
nhados do presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa, 
para apresentarem a proposta 
de Redução de Jornada de 
Trabalho. Para Eliseu, a proposta 
aprovada será útil para manter 
a integridade do trabalhador. 

Redução de jornada garante empregos
na Sifco e Continental

“Estamos vivendo uma crise 
moral e política, infelizmente 
esses fatores acabam refl etindo 
na economia do país. É 
justamente neste momento 
que precisamos estar prepara-
dos para defender o emprego, 
pois o trabalhador não pode 
arcar com uma opressão que 
não foi causada por ele”, disse. 

No dia 1/4, foi a vez dos 
companheiros da Continental 

aprovarem a proposta. A 
assembleia foi presidida 
pelo diretor Eléscio Caldato, 
ao lado dos diretores 
Marcos Antônio Pereira, Marcos 
Carvalho Eugênio e Aparecido 
Fernandes Chagas (Cidão), e do 
presidente Eliseu. 

Segundo Eléscio, a alternativa 
evitará a demissão de mais de 
80 trabalhadores. “Estamos 
aqui para garantir o emprego 
dos companheiros e a 
redução de jornada é a melhor 
alternativa para esse momento 
difícil”, disse. 

Tanto para a Sifco, quanto 
para a Continental, o acordo 
terá vigência de três meses. 
Durante este período nenhum 
trabalhador será demitido. 
Caso ocorram demissões após 
este período, a empresa deverá 
repor os descontos dos dias não 
trabalhados. 

• Mais assembleias - página 2
• Paulo Henrique Amorim lança livro no Sindicato - página 3
• 3° Encontro de Jovens Metalúrgicos: últimos dias para inscrição - página 4

Confi ra também:
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 O diretor Mario Aparecido Daniel apresentou a proposta aos companheiros da Sifco

Na Continental, o diretor Marcos Antônio Pereira esclareceu detalhes sobre o acordo de redução
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Me dirijo a vocês poucos dias 
depois de ter se completado 52 
anos do Golpe Militar de 31 de 
março 1964. Para nós, sindicalistas 
e legítimos representantes dos 
trabalhadores, a data é importante 
para lembrar as conquistas da 
classe trabalhadora, bem como 
as muitas e muitas batalhas 
e vitórias que auxiliaram esse 
país a se transformar num Brasil 
democrático.

Vivemos um grave momento, 
um período que as denúncias 
de corrupção estampam os 
noticiários com uma frequência 
assustadora. E justamente em 
razão da luta de muitas pessoas 
pelas liberdades democráticas é 
que hoje temos a possibilidade 
de nos expressar livremente e de 
compreender como instituições, 
políticos e setores se organizam 
para conquistar o poder às 
custas da exploração dos menos 
favorecidos, ameaçando direitos 
tão duramente conquistados.

Acreditamos que, num período 
como esse, o mais importante é 
que as instituições democráticas 
e a legalidade sejam mantidas. 
Acostumados que somos em ser 
os porta-vozes do que acontece 
no chão da fábrica, cabe a nós a 
responsabilidade de continuar 
lutando para que a democracia se 
mantenha, que os diretos sejam 
respeitados e a liberdade não seja 
ameaçada.

Por isso, continuamos nossa 
luta na frente das fábricas, nas 
mesas de negociações com os 
patrões e nas ruas, defendendo 
um país mais justo e mais digno.

Uma data para 
não se esquecer

Assembleias

B.Bosch, 31/3B.Bosch, 31/3
O Sindicato realizou assem-

bleia junto aos trabalhadores 
com o objetivo de apresentar 
as estratégias do Programa de 
Participação nos Resultados 
(PPR) de 2016. Os principais 
indicadores do acordo, que terá 
vigência de um ano, giram em 
torno do resultado operacional 
e confi abilidade na entrega. 
“Estaremos alinhados com os 
trabalhadores em todos os 
momentos para qualquer tipo 

de esclarecimento referente ao 
benefício”, garantiu a diretora 
Rose Prado, que conduziu a 
assembleia ao lado do diretor 
Luciano Mendes Teodoro.

CBC, 24/3CBC, 24/3
A assembleia pautou a 

aplicação da PLR 2015 e do dis-
sídio.  Os trabalhadores da CBC 
receberão a segunda parcela da 
PLR neste mês. O benefício teve 
reajuste de 40% em relação ao 
ano anterior.  “É muito satisfatório 
para o trabalhador obter um 
bom resultado na PLR, ainda 
mais em meio à instabilidade 
econômica”, declarou o diretor 
José Carlos Cardoso (Mineiro). Os 
companheiros aprovaram uma 
pequena mudança na data de 
aplicação do dissídio, que teve 
reajuste de 2,33%. Conforme 

previsto na Convenção Coletiva, 
o reajuste que seria aplicado 
no mês passado será aplicado 
neste mês. A empresa alegou 
que essa alteração foi uma 
alternativa emergencial para a 
empresa enfrentar o período 
de recessão. 
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Prensa Jundiaí, 17/3 Prensa Jundiaí, 17/3 
O objetivo da assembleia foi 

apresentar o plano de metas 
para a Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) 2016. O plano, 
que consiste em contemplar 
um percentual sobre o salário 
nominal, teve amplo debate 
entre a comissão de fábrica, 
a direção da empresa e o 
Sindicato. Dentro da discussão 
estava a luta para o pagamento 
da PLR 2015. Após muitos 

debates, foi possível formalizar 
a PLR dos dois anos. A proposta 
foi apresentada e aprovada 
pelos trabalhadores. 
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Sifco começa a pagar créditos trabalhistas da 
recuperação judicial

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

Em março, a Sifco depositou 
a 1ª parcela dos créditos 
trabalhistas habilitados na 
recuperação judicial. A ação 
obteve avanços nos processos 
judiciais já homologados e 
da PLR. Esses valores serão 
liberados a partir deste mês.

O Sindicato efetuará os 
pagamentos dos créditos da 

PLR dos trabalhadores que 
não possuem ação judicial 
aberta sobre o benefício. A 
data sairá esta semana. Os 
companheiros podem ligar 
para o Sindicato (4527-3100) 
para obter informações.

Segundo o advogado 
Dr. Valtencir Sombini, o 
pagamento via Sindicato 

proporcionará mais rapidez. 
“Se dependesse da Justiça 
efetuar o pagamento de forma 
individual, a liberação poderia 
levar meses.” Para os casos 
de ações judiciais individuais 
em que os cálculos ainda não 
foram defi nidos pelo Juiz de 
cada ação, não há previsão de 
pagamento. 

Paulo Henrique Amorim lota auditório do Sindicato
O público lotou o auditório 

do Sindicato no dia 28/3 para 
acompanhar o lançamento do 
livro “O Quarto Poder - Uma 
Outra História”, escrito pelo 
jornalista e apresentador Paulo 
Henrique Amorim.

A obra relata memórias 
dos longos anos de carreira 
nos mais diversos órgãos 
de imprensa do país. “Neste 
livro, procuro contar a história 
da TV comercial brasileira 

e aplico essa narrativa à 
minha contribuição como 
repórter”, explicou Amorim, 

que atendeu a todos que
foram para também garantir 
um exemplar autografado.

O público ouviu atento ao relato do jornalistaA diretoria do Sindicato recebeu Amorim 
antes do início da palestra FO
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Representantes sindicais participam de encontro 
nacional da ThyssenKrupp

Nos dias 30 e 31 de março, 
aconteceu o Encontro da 
Rede Sindical ThyssenKrupp, 
na cidade de São José 
dos Pinhais, no Paraná. 
O diretor do Sindicato 
Luis Carlos de Oliveira, que 
também é coordenador geral 

da Rede e da CNTM, ao 
lado dos diretores Wilson 
Ribeiro da Silva (Med) e 
José Joaquim da Silva Filho 
(Zé Goleiro), representaram 
a unidade ThyssenKrupp 
de Campo Limpo Paulista 
no evento. 

ESTAMOS DE OLHO
O Sindicato vem recebendo várias reclamações 

dos companheiros sobre a qualidade das cestas 
básicas, que caiu muito. Atenção aí, patrões: 
é preciso escolher melhor quem são seus 
fornecedores! Estamos de olho! D
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Med, Zé Goleiro e Lú representaram o Sindicato no encontro
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3° Encontro Jovem: últimos dias para inscrição!
O 3° Encontro de Jovens 

Metalúrgicos está chegando, 
será no dia 7 de maio, às 
19h, no Espaço M, do Clube 
de Campo, com entrada 
franca. Se inscreva e mostre 
o talento musical que existe 
na categoria metalúrgica. A 
inscrição pode ser feita até 
o dia 15 de abril pelo site 

www.sindicatometal.org.br, 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

Serão premiados os três 
melhores do evento, mais o 
músico destaque.  

Pescaria de sucesso na Sexta-feira Santa
O Lago Grande do Clube 

de Campo fi cou lotado 
na Sexta-feira Santa. 
Os pescadores estavam 
animados. O sócio Haroldo 
Bueno levou três varas para 
pescar. O coordenador 
de planejamento, Clayton 
Gabriel de Souza, conseguiu 
pescar um Tambaqui de 
11 quilos. “Deu trabalho 

para trazer para a margem, 
mas valeu muito a pena”, 
comemorou ele.

A próxima pescaria no 
Lago Grande será no dia 9 de 
abril. Os valores continuam 
os mesmos: R$30 para 
sócios, R$60 para não sócios. 
Os que chegarem após 
as 13h, pagarão R$20 
(sócios) e R$50. BR
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Clayton pescou um tambaqui de 11 quilos

Inscrições abertas para o Torneio de Futebol de Salão
As inscrições para o Torneio de Futebol de Salão do Sindicato dos Metalúrgicos estão abertas. A 

fi cha está disponível no site, na sede e também no Clube de Campo. No dia 15/4 haverá a reunião 
do conselho arbitral, no auditório, às 18h. Reúna os amigos e inscreva seu time!

Recorde de público
no Flashback

A Noite do Flashback, 
no dia 19/3, levou cerca de 
900 pessoas ao Clube de 
Campo. Desta vez, o evento 
contou com o personagem 
“Máskara”. Confi ra a galeria 
de fotos completa no site 
sindicatometal.org.br.
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Neto contou sobre a origem do livro
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Sebastião Neto lançou seu 
livro “Investigação Operária: 
Empresários, Militares e 
Pelegos contra os trabalha-
dores” no dia 30/3, na sede do 
Sindicato. A obra documenta 
muitas histórias que ajudam a 
recuperar a memória do início 
da militância sindical no Brasil.

Livro sobre luta
sindical


