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O resultado favorável à 
abertura do processo de 
impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff, aprovado pela 
Câmara dos Deputados no 
último dia 17, trouxe à tona 
um assunto essencial para 
a garantia dos direitos dos 
trabalhadores: a importância da 
representatividade política. “Se 
não tivermos representantes 
da classe trabalhadora 
nos ambientes políticos,  
perderemos nossa força e 
veremos a luta de tantos 
anos ser ameaçada”, avalia o 
presidente do Sindicato, Eliseu 
Silva Costa.

No dia 15/4, dois dias antes 
da votação do impeachment, 
o Sindicato participou do ato 
pela democracia organizado 
pela Frente Brasil Popular (FBP) 
na praça da Ponte Torta. O 
ato, que reuniu 30 entidades 

Impeachment alerta para a importância da  
participação política 

sindicais, sociais e políticas de 
Jundiaí e região, falou sobre 
a importância dos direitos 
trabalhistas, da diversidade 
e das ações de educação e 
cultura, ajudando a fortalecer as 
bases políticas na região.

“Agora, mais do que nunca, 
é momento de lutar. Lutar 
pela manutenção dos direitos 
tão duramente conquistados. 
Os companheiros precisam 
ficar atentos, pois logo vão 
colocar em risco os direitos dos 
trabalhadores, vão mexer na 
multa dos 40% do FGTS, vão 
querer aprovar a terceirização, 
enfim, será um retrocesso na 
vida do trabalhador”, prevê 
Eliseu, reforçando a posição do 
Sindicato contra a corrupção. 
“Lugar de ladrão é na cadeia, 
pagando pelos crimes que 
cometeu, mas primeiro é 
preciso que haja o julgamento, 

para depois ter a condenação. 
E que isso valha para todos, 
independentemente de par-
tidos ou posições políticas.”

Para o cientista político 
Luiz Fernando Vitagliano, que 
conversou com a diretoria do 
Sindicato sobre a importância 
da participação política, só 
um grande envolvimento de 
lideranças populares garante os 
direitos das minorias. “É preciso 
lembrar das raízes quando se 
planeja uma ação ou se cria 
um projeto coletivo com pautas 
visando disputas e negociações. 
Só assim teremos políticos 
eleitos por uma base, e não por 
uma mídia.”

Segundo Eliseu, a luta não 
termina aqui. “Ela continua. 
Vamos seguir fiéis, defendendo 
os trabalhadores e lutando 
pelos direitos. Essa é a nossa 
missão”, reforça o presidente.
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Votação do Impeachment na Câmara dos Deputados

Manifestação contra o impeachment em São Paulo

Eliseu no ato pela democracia, em Jundiaí
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Estamos vivendo um momento 
político histórico. O dia 17/04/2016 
fi cará marcado para sempre 
com a aprovação da abertura 
do processo de impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff . O 
fato prova que é preciso ter mais 
representatividade política e vou 
explicar o porquê. 

Os trabalhadores só serão 
representados se tiverem, na 
política, quem os represente. Por 
isso a importância de lutarmos 
juntos para eleger quem, de 
fato, nos representa. De nada 
adianta ser metalúrgico se na 
hora do voto, votamos em quem 
é patrão. Nossos direitos só 
serão defendidos se tivermos, no 
Legislativo, políticos que entendem 
o que se passa no chão de uma 
fábrica, que sabem como é o dia 
a dia de um trabalhador. Só assim 
conseguiremos garantir os direitos 
de todos. 

Somos uma região – Jundiaí, 
Várzea e Campo Limpo – que é 
referência no setor metalúrgico. 
Por isso acredito que nossa 
categoria pode e deve estar 
representada politicamente nas 
três cidades. 

No ano passado o companheiro 
Caé atuou temporariamente como 
vereador em Jundiaí. Mesmo 
num curto espaço de tempo, ele 
conseguiu aprovar importantes 
Projetos de Lei, como a Semana 
do Metalúrgico que acontecerá em 
maio. 

Como ninguém governa 
sozinho, precisamos arregaçar as 
mangas e ir à luta. Façamos a nossa 
parte, companheiros, e lutemos 
por mais representatividade dos 
trabalhadores.

Na luta, por quem 
nos representa

B.Bosch, 14/5

BR
U

N
O

 G
AL

IE
G

O

ESTAMOS DE OLHO
Siemens: Trabalhadores criticam a atuação do coordenador 

responsável pelo setor de segurança do trabalho. Os motivos 
são falta de respeito, paciência e companheirismo nas diversas 
situações de trabalho. O Sindicato está atento ao assédio moral 
que cause desconforto no ambiente de trabalho. 

EBF Vaz: A empresa não respeita o direito do trabalhador! 
O Sindicato vem atuando forte e junto aos companheiros 
fazendo valer o direito deles. A última que a EBF aprontou foi 
que queria pagar a parcela do dissídio só em maio, sendo que 
no acordo era para ser feita até 12/04. Os trabalhadores, junto 
com o Sindicato, bateram o pé e fi zeram valer seu direito! Sabe 
como? Greve neles! A empresa voltou atrás e fez o pagamento 
em 15/4. Continuamos de olho na gestão da EBF Vaz.

 Entenda o impeachment
 A  1ª votação no Senado:  A comissão do Senado tem 10 dias 

para apresentar um relatório dizendo se aceita ou não 
o impeachment.  O parecer será votado na comissão e 
independentemente do resultado também será apreciado pelo 
plenário do Senado. Em ambos os casos, a votação será por 
maioria simples. Ou seja, agora o futuro da presidente Dilma está 
nas mãos dos 81 senadores.

Afastamento: Caso o Senado aprove o impeachment, o que 
deve ser decidido entre os dias 10 e 11 de maio, a presidenta Dilma 
Rousseff  será afastada do cargo por até 180 dias, para que os 
senadores concluam o processo. O vice-presidente, Michel Temer, 
assume o posto.

A defesa: A partir daí a presidenta terá até 20 dias para 
apresentar sua defesa à comissão. Para isso não há prazo defi nido 
em lei.

A  2ª votação no Senado: Um novo parecer, com base no que 
for reunido, será votado no Senado por maioria simples. Se 
aprovado mais esse parecer a favor do impeachment, o julgamento 
fi nal do processo será marcado. A sessão, no Senado, será 
presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e os 
81 senadores decidirão em voto aberto pelo impeachment ou não. 
Se o pedido for rejeitado, Dilma volta para o cargo imediatamente. 
Se ela for destituída, deixa o cargo e o vice assume de vez.

Afastamento:

assume o posto.

A defesa:

A  2ª votação no Senado:

Atenção Cipeiros e 
trabalhadores em geral! 

No dia 24/5 haverá o Seminário sobre Saúde e Segurança 
do Trabalho no auditório, às 19h. O evento é aberto a todos os 
trabalhadores. Não percam!
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Empregos garantidos na B.Bosch
Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Foi aprovada a proposta de 
manutenção do emprego por 
meio da redução da jornada, 
evitando mais de 20 demissões 
na empresa. Acompanhada 
do diretor Luciano Mendes 
Teodoro (Batatinha), a diretora 
Rose Prado disse que o acordo 
é a melhor alternativa para 
enfrentar a crise. “Empregos 
foram garantidos não só aqui, 

mas também em diversas 
empresas onde o acordo foi 
aplicado. Continuaremos 
lutando para que o 
trabalhador não seja afetado 
de forma violenta pela atual 
conjuntura econômica.” O 
acordo terá vigência de três 
meses, quando não haverá 
demissões. Caso elas ocorram 
após esse período, a empresa 

Encontro Jovem: está chegando!
inscritas. As três melhores e 
o músico destaque da noite 
serão premiados. Os jurados 
serão Rosinha, o violeiro 
João Ormond e o jornalista 
Wellington Silva. Compareça 
e traga sua família!

Tudo pronto para o 
3° Encontro de Jovens 
Metalúrgicos, que será reali-
zado no dia 7/5, às 19h, no 
Espaço M, do Clube de Campo, 
com entrada gratuita.

Mais de 10 bandas estão 

deverá repor os descontos 
dos dias não trabalhados.
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Exposição Família Metalúrgica - Essa História 
também é minha!

Como parte das 
comemorações de seus 
70 anos, o Sindicato dos 
Metalúrgicos realizará a 
exposição de fotos “Família 
Metalúrgica - Essa história 
também é minha!”, que irá 
retratar algumas das milhares 
de famílias de metalúrgicos de 
Jundiaí, Várzea e Campo Limpo.

Para se inscrever, basta 
responder à pergunta: “Por que 

minha família faz parte dos 70 
anos de história do Sindicato?” 
As respostas serão avaliadas 
por uma comissão e as 
melhores serão selecionadas 
e a família fotografada em 
sua casa por um profi ssional.

A fi cha de inscrição pode ser 
retirada na sede e no Clube 
de Campo, e também está 
disponível no site, devendo 
ser enviada para o email 

imprensa@sindicatometal.org.
br.

As inscrições se encerram 
no dia 5 de maio. Participe!

Ex-funcionários da Sifco recebem PLR
Entre os avanços no 

processo de recuperação 
judicial da Sifco, foi possível 
obter garantias na Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) 
de ex-atuantes da empresa. 
No dia 18/4 os companheiros 
foram até o Sindicato para 
receber o benefício. 

Graças à pressão da 
entidade, os pagamentos 
referentes aos créditos da 

PLR foram feitos diretamente 
no Sindicato e não pela 
Justiça. A ação agilizou 
o pagamento, pois se 
dependesse da Justiça 
efetuá-lo de forma individual, 
a liberação poderia levar 
meses. 

O metalúrgico Sérgio 
Everton da Silva, que atuou na 
Sifco de 2008 à 2013, elogiou a 
ação. “Foi um ótimo trabalho. 

Acredito que, se não fosse o 
Sindicato, não iria receber o 
benefício tão cedo”, disse.   
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Mais de 20 demissões foram evitadas

...................... ...
..
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1º de maio: não perca esta festa!
O Dia do Trabalho 

está chegando e será 
comemorado com uma 
grande festa no Clube de 
Campo.  

Às 9h, no Espaço M, 
uma missa celebrada pelo 
Bispo Diocesano Dom 
Vicente Costa e pelo Padre 
Leandro Megeto abrem as 
festividades. A entrada para 

a missa é liberada até às 9h.
Às 11 horas, no palco 

externo, começam os shows 
de vários artistas da Caravana 
de Admilson de Oliveira. O Ato 
Político será no início da tarde 
e depois, muitos shows. Cezar 
e Paulinho, Roberta Miranda, 
Teodoro e Sampaio, Sidney 
Magal, Katinguelê e Silvio Brito 
já estão confi rmados. 

Aproveite as últimas pescarias
A temporada de pesca termina em maio e 

só volta em setembro. Por isso, não perca as 
últimas datas. O Lago Grande abrirá no dia no 
dia 7/5 seguindo os mesmos valores: R$ 30 
(sócios) e R$ 60 (não-sócios). Os que chegarem 
após as 13h, pagarão R$20 (sócios) e R$50 
(não sócios). No dia 13/5 haverá a tradicional 
pesca noturna, das 18h à meia-noite. Sócios 
pagam R$30 e não sócios R$60.

Sorteio de Quiosques para 1°/05
O sorteio será no dia 29/4, no auditório da Sede do 

Sindicato. As senhas podem ser retiradas a partir das 
16h30 somente pelo associado titular com o cartão. O 

sorteio começa às 18h. Boa sorte!

Baile de 70 anos: venda dos 
convites começa em 3/5 

Os preparativos para 
o Baile dos 70 anos do 
Sindicato no dia 28/5, 22h, 
no Espaço M, com a banda 
Faixa Nobre, estão a todo 
vapor. A mesa com 6 lugares 
custa R$ 200 (sócios) e R$ 
300 (não sócios), e começa 
a ser vendida no dia 3/05, 
às 8h, na Sede (pagamento 
em dinheiro ou cheque pré-
datado para 16/05). Para 
atender mais pessoas, se-

Em cartaz: 

• Dia 30/4, 19h : “Feliz, O Herói da 
Barra”, documentário que encerra a 10ª 
Mostra Cinema e Direitos Humanos. 

• Dia  3/5, 14h30: “Dona Flor e Seus 
Dois Maridos”, classifi cação 18 anos. 

Os músicos Teodoro &
Sampaio, Roberta 
Miranda, Sidney Magal
e Cezar & Paulinho já 
estão confi rmados

Por conta das festividades do 1° de Maio 
e do Dia das Mães (8/5), o exame médico no 
Clube de Campo será feito no dia 15/5, das 9h 
às 11h. Quem preferir também pode realizá-lo 
na AME, que fi ca na rua Dr. Sócrates Fernandes 
de Oliveira, 265, Chácara Urbana, (Tel: 3379-
8922). Lembramos que a temporada do 
parque aquático se encerra no dia 15/5 para 
manutenção anual, reabrindo em setembro.

Piscina: exame médico

7 de maio, às 14h, no Clube de 
Campo. Confi ra a tabela no site 
sindicatometal.org.br

Início do Campeonato
de Futsal
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rá vendida 
apenas uma 
mesa por 
sócio com 
apresentação 
da carteirinha 
do titular. A mesas são 
limitadas, não haverá 
venda de convites avulsos e 
é expressamente proibido 
a entrada com bebidas 
no dia do baile. Garanta 
seu lugar!


