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Com 96% dos votos, a 
Chapa 1 - encabeçada pelo 
atual presidente Eliseu Silva 
Costa - venceu as eleições do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Jundiaí, Várzea e Campo 
Limpo para o mandato 2017-
2020. A votação aconteceu 
nos dias 1 e 2 de junho e teve 
a coordenação e supervisão 
da Federação dos Sindicatos 
do Estado de São Paulo.

A apuração, realizada no 
Espaço M na noite do dia 2, 
contou com as presenças de 
Cláudio Magrão, presidente da 
Federação dos Sindicatos do 
Estado de São Paulo; Miguel 
Torres, Presidente da CNTM 

Nova diretoria do Sindicato é aprovada 
com 96% dos votos

(Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos); 
José Luiz Ribeiro, Secretário 
do Trabalho e Emprego do 
Estado de São Paulo; Jorginho 
Nazareno, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Osasco, além de 
representantes da maioria 
dos sindicatos do Estado 
filiados à Federação.

“O fato de ter uma 
chapa única só aumenta a 
responsabilidade depositada 
em nós. Vamos trabalhar 
para corresponder à altura, 
sempre em defesa dos direitos 
dos trabalhadores, lutando 
por melhores condições de 

trabalho, salário e de vida”, 
declarou Eliseu, presidente 
reeleito. Durante as eleições, 
aposentados votaram na 
sede e metalúrgicos da ativa 
fizeram valer seu voto nas 
fábricas. “Aproveito para 
agradeço aos funcionários do 
nosso Sindicato, das fábricas, 
diretores, companheiros 
de outros sindicatos, enfim, 
a todo mundo que se 
dedicou para esse processo 
ocorresse de forma tranquila 
e transparente”, enfatizou o 
presidente, dando também 
as boas vindas àqueles que 
integrarão a nova diretoria a 
partir de dezembro. 
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Nova diretoria tomará posse em dezembro

Sifco OKIThyssenKrupp
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Com a fi nalização das eleições 
sindicais, esses dois sentimentos 
- responsabilidade e gratidão - se 
misturam nesse momento. Em 
nome da nova diretoria eleita, 
quero agradecer a todos que 
trabalharam e participaram desse 
importante processo democrático. 

O fato de ter apenas uma única 
chapa concorrendo só aumenta a 
nossa responsabilidade, por isso 
tenham certeza que continuaremos 
desenvolvendo esse trabalho com 
honestidade e dedicação, sempre 
em defesa dos trabalhadores que 
confi aram a nós essa missão. 
Defesa dos direitos adquiridos, 
defesa da dignidade que não pode 
ser desrespeitada por  nenhum 
patrão, por nenhuma crise.

Também não posso deixar de 
agradecer a presença de vocês 
na Semana do Metalúrgico. Foi 
gratifi cante encontrar tantos 
companheiros nos diferentes 
eventos que promovemos na sede 
e no Clube de Campo. Ano que 
vem tem mais!

Agora nosso próximo encontro 
será na festa junina, no dia 18, 
evento que está sendo organizado 
com muito carinho por toda 
diretoria. Nos encontramos lá, 
e vamos em frente que a luta 
continua! 

Responsabilidade 
e Gratidão A assembleia discutiu o PPR 

(Programa de Participação nos 
Resultados) e a redução da 
jornada de trabalho. O PPR, que 
terá valor fi xo, contemplará 
todos os setores da empresa, 
porém alguns terão pequenos 
reajustes em relação ao ano 
anterior. O valor será pago 
em duas parcelas: julho e 
janeiro de 2017. “Tivemos que 
apresentar contrapropostas 
até chegar a um valor viável 
para os trabalhadores e 
conseguimos”, explicou o 
diretor André Rubens da Silva 
(Latino), ao lado do parceiro 
de diretoria, Célio Arantes. 
Os trabalhadores também 
decidiram aderir, por mais 90 

dias, ao acordo de redução da 
jornada. A redução acontecerá 
sempre às sextas-feiras e o 
desconto máximo nos salários 
será de 13%. Não haverá 
demissões durante o período 
de vigência do acordo, exceto 
por justa causa. Após o término 
do acordo, caso ocorram 
demissões no período de 90 
dias, o trabalhador receberá 
os dias descontados.

Assembleias

A assembleia discutiu o PPR 
(Programa de Participação nos 

Assembleias
Neumayer Tekfor, 31/5
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decidiram aderir, por mais 90 

UFT do Brasil, 20/5
Aprovado o regime de 

turno fi xo, no qual as horas 
do sábado são compensadas 
durante a semana. Sendo 
assim, o intervalo para 
refeição e descanso passou 
de 30 minutos para uma hora. 
“É um modo de equilibrar 
a jornada semanal com a 
realidade da empresa e com as 
necessidades do trabalhador, 
garantindo o estudo e o lazer 

no fi nal da semana, fi cando 
mais tempo com suas famílias”, 
disse o diretor Eléscio Caldato, 
que conduziu a assembleia.

BR
U

N
O

 G
AL

IE
G

O
garantindo o estudo e o lazer 

Foxconn I e II, 13 e 20/5
O PPR  (Programa de 

Participação nos Resultados) foi 
assunto de duas assembleias. 
Nas duas unidades, os 
trabalhadores aprovaram o 
valor negociado entre a 
comissão e a empresa. 
Após vários debates, 
foi mantido o mesmo valor do 
ano anterior. A antecipação 
do PPR será paga em julho e a
parcela adicional em janeiro. 
Também foi reajustado o 
valor do Cartão Alimentação 
- conhecido como crédito no 

cartão vale mercado. “Este 
benefício foi conquistado na 
greve do ano passado e está 
entre os melhores da região”, 
reforça o vice-presidente do 
Sindicato, Evandro Oliveira 
dos Santos. Outro reajuste fi ca 
reservado para janeiro. 
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O diretor André Rubens da Silva (Latino) apresentou as 
diretrizes das pautas

Na UFT as horas dos sábados serão compensadas na 
semana 

Mesmo com a crise, PPR garantido na Foxconn 
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Greve na Sifco acaba com decisão judicial
Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

O mês de maio foi tenso na 
Sifco. Por conta do risco de não 
receber o vale quinzenal em sua 
totalidade, os companheiros 
optaram pelo estado de greve 
no dia 12/5, caso o pagamento 
não fosse feito até dia 15/5. A 
Sifco efetuou o depósito, mas 
não em sua totalidade, e os 
trabalhadores cruzaram os 
braços.  

Durante negociações com o 
Sindicato, a Sifco alegou que 
o processo de recuperação 
judicial e a crise não favorecem 
a empresa.  “Sabemos que 
a economia não está indo 
bem, mas os trabalhadores 
continuam produzindo e 
gerando lucro. Buscamos 

somente o 
que é justo: 
o pagamento 
do vale na sua 
t o t a l i d a d e ” , 
explicou o 
p r e s i d e n t e 
do Sindicato, 
Eliseu Silva 
Costa,  acom-
panhado dos BR
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Os trabalhadores exigiram que o pagamento do vale fosse feito na sua totalidade 

diretores Na-tanael Onofre 
Matias (Caé), Luis Carlos 
Oliveira (Lú), Mario Aparecido 
Daniel, Carlos Alberto 
Nogueira (Barba), Claudinei 
Cestarolli (Nei), Donizeti 
Aparecido Ignácio (Danone) 
e Edvan Moreira da Silva 
(Sabugo).

Trabalhadores da EBF cruzam os braços
Em maio, a EBF também 

ficou em greve. O salário que 
deveria ser pago em 15/5 
estava atrasado, e no dia 20 a 
empresa havia pago só 60% do 
valor. Além disso, houve outras 
reivindicações: retorno do 
convênio médico, cesta básica 
(atrasada por três meses) e o 
pagamento da segunda parcela 
do PLR. “A empresa alegou 
dificuldades financeiras, mas 
não podemos deixar que o 
metalúrgico fique sem receber 

o que tem 
direito”, disse 
José Carlos Go-
mes Cardoso 
( M i n e i r o ) , 
diretor do 
Sindicato que 
a c o m p a n h o u 
a greve. No 
dia 27/5, os BR
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EBF Vaz vem enfrentando problemas com pagamentos de benefícios e salários 

companheiros voltaram ao 
trabalho depois que a empresa 
pagou o restante dos salários, 
acertou o convênio médico e 

prometeu entregar as cestas 
básicas. O pagamento do PLR 
continua em negociação com 
o Sindicato.

Vem aí o Arraiá dos Metalúrgicos!
A tradicional festa junina do 

Sindicato será no dia 18 de 
junho, a partir das 16h, no Clube 
de Campo. Esse ano, a novidade 
fica por conta de novas barracas 
de comidas e de bebidas, cuja 
renda será revertida para 

o Seminário Diocesano de 
Jundiaí. “Tudo será destinado 
para ajudar na manutenção e 
conclusão das obras do novo 
prédio do seminário”, explica 
padre Leandro Megeto, reitor 
do núcleo de filosofia da 
instituição.

O violeiro João Ormond 
e a dupla Guilherme Viola & 
Marcel já estão confirmados 
para animar o arraiá, que 
terá quadrilha, barracas de 
brincadeiras típicas, brinquedos 

para as crianças, além de 
distribuição gratuita de pipoca, 
quentão e vinho quente.

A entrada é de graça para 
sócios e não-sócios pagam 
R$10,00.  

O caso foi parar na Justiça e 
os trabalhadores só decidiram 
voltar ao trabalho na noite do 
dia 16/5 depois da decisão 
judicial que determinou a 
utilização imediata do crédito 
de exportação da Dana 
Indústrias Ltda e Sifco SA para 
o pagamento dos salários. 
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Os violeiros Marcel, João Ormond e Guilherme  
animarão a festa
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Mais de três mil pessoas participam da 1ª 
Semana do Metalúrgico

CineArte: Sessão Especial: “Braços 
Cruzados Máquinas Paradas”

Manhã da Saúde, no 
Clube de Campo, com 
caminhada, zumba e 
cuidados com a saúde.

• SEGUNDA, 23/5............................................. 

• TERÇA, 24/5............. 

• QUARTA, 25/5.....

• QUINTA, 26/5.........

Mais de 3 mil pessoas 
participaram da Semana do 
Metalúrgico, projeto de lei 
do secretário-geral Natanael 

Onofre Matias (Caé), aprovado 
quando atuou como vereador 
em 2015. “Dedicar uma semana 
aos metalúrgicos é uma forma 

de valorizar essa categoria tão 
importante”, diz Caé. Confi ra 
alguns momentos. No site estão 
o vídeo e todas as fotos. 

Palestra “Colaboração para a Inovação” com o diretor de tecnologia da 
Mahle, Ricardo Simões de Abreu. Inauguração do totem da Mahle no 
Museu e abertura da exposição “Sindicato dos Metalúrgicos: 70 Anos Hoje”

Palestra sobre Saúde e Segurança do Trabalho com 
Carlos Clemente e Gilberto Almaza, do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Osasco. 

.......... 

.........

Almoço à mineira, 
no Espaço M, para 
1.300 aposentados 
com show de Moacyr 
Franco.

........... 

• SEXTA, 27/5..................

• SÁBADO, 28/5.......................

Baile de Aniversário de 70 
Anos, no Espaço M, com a 
banda Faixa Nobre.

• DOMINGO, 29/5........... .......

Confraternização com chopp e música ao vivo no Clube de Campo
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Ano que vem 
tem mais!


