
Dissídio coletivo, direitos dos 
trabalhadores e mobilização 
da categoria encabeçaram as 
assembleias do Sindicato no mês 
de setembro. Os sindicalistas 
marcaram presença nas 
empresas Oki, Siemens, Proturbo, 
Deca, Mahle Behr e Normen/
Norflex. Além de apontar as 
reivindicações dos trabalhadores, 
os diretores fizeram análises 
sobre as ameaças aos direitos 
trabalhistas e deram detalhes 

sobre as negociações da 
Campanha Salarial 2016. 

Em todas as assembleias, 
foram duras as críticas às reformas 
propostas pelo atual governo. Para 
o diretor Luis Carlos Oliveira (Lú), o 
trabalhador tem que ser respeitado, 
pois mesmo nos momentos de 
crise ele continua produzindo. “O 
governo está promovendo um 
projeto impopular que irá trazer 
prejuízos ao trabalhador. Essa 
crise não pode cair nas costas dos 

trabalhadores que estão exercendo 
suas funções corretamente dentro 
das empresas.” 

PLR, melhorias estruturais 
e políticas de cargos e 
salários também estavam 
entre as reivindicações  dos 
trabalhadores. E a luta não para! 
As negociações da campanha 
salarial avançam a cada 
semana. Qualquer novidade 
convocaremos os companheiros 
para uma nova assembleia.

No dia 29/09, os trabalhadores 
da Sifco votaram pela renovação 
da redução de jornada, 
com  empregos e/ou salários 
garantidos por mais três meses. 
Durante esse período não poderá 
ter demissões. E o Sindicato 
foi além nas negociações. “Nós 

também exigimos que, além da 
garantia de emprego prevista 
no acordo, a empresa ofereça 
mais três meses de estabilidade. 
Ou seja, até março de 2017 
o trabalhador da Sifco será 
beneficiado”, comemorou o 
presidente Eliseu Silva Costa.
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Salários, direitos e reivindicações
pautaram assembleias em setembro

Empregos garantidos até março 

Proturbo, 27/09Mahle Behr, 22/09

Sifco, 29/09

Siemens, 27/09

Oki, 23/09 Deca, 28/09
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Normen/Norflex, 29/09
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Exame médico todos os domingos
Pensando no conforto do 

associado, agora os exames 
médicos para uso das piscinas 

e da sauna serão realizados 
todos os domingos, das 9h às 
11h, no Clube de Campo.

Jovens e adultos iniciam curso de 
informática na Escola do Metalúrgico

A Escola do Metalúrgico 
deu início a mais um curso de 
informática, desta vez voltado 
para jovens e adultos. Com 
foco na preparação para o 

mercado de trabalho, o curso 
terá duração de cinco meses. As 
aulas estão acontecendo duas 
vezes por semana com turmas 
no período da manhã e da noite. 

Quem foi ao Sindicato 
no dia 26/09, teve uma boa 
aula sobre aposentadoria. 
O Seminário sobre 
Aposentadoria foi uma 
ótima oportunidade para 
entender as regras em vigor. 
Os palestrantes foram o 
advogado do Sindicato, 
Erazê Sutti, e a Dra. Areta 
da Camara, que deram um 
panorama sobre o INSS, as 
regras atuais da Previdência 
e as possíveis mudanças.”A 

boa aposentadoria depende 
de uma série de variáveis, 
como idade, tempo de 
contribuição, insalubridade e 
outros fatores”, explicaram. 
Como o caso de cada 
trabalhador é único, é 
preciso ter orientação e 
paciência para que tudo 
ocorra da melhor maneira 
possível. No segundo andar 
da Sede, é possível tirar 
todas as dúvidas sobre 
aposentadoria. Informe-se!

Seminário esclarece
dúvidas sobre aposentadoria
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Palavra do Presidente

O mês de setembro foi intenso. 
A nossa diretoria, com muito 
empenho, foi até a porta das 
fábricas com um único objetivo: 
conscientizar e mobilizar toda 
a categoria metalúrgica. Ao 
longo da nossa história, a 
conscientização sempre nos 
libertou de todos os males e 
ameaças contra a nossa classe. 
E não é agora que será diferente. 

Estamos no meio da negociação 
da Campanha Salarial, e não 
está sendo fácil. A mudança do 
governo e a recessão econômica 
do país estão difi cultando os 
avanços, porém temos uma 
classe batalhadora e com uma 
capacidade inigualável de 
mobilização e luta. 

Nós, trabalhadores, sabemos 
muito bem que não somos 
responsáveis por toda essa crise 
política que, consequentemente, 
gerou reflexos negativos 
na economia. Enquanto os 
poderosos estão em busca do 
lucro, a classe trabalhadora 
continua contribuindo para a 
economia do país. 

Essa nossa luta já dura 70 
anos. E pelo orgulho da nossa 
história é que lançamos, na 
semana passada, o selo e 
carimbo dos Correios, peças que 
reforçam a importância da nossa 
categoria e que vão divulgar a 
nossa luta por todo mundo. 

70 anos não são 70 dias. O 
Sindicato tem como base a luta, 
pois só ela garante benefícios aos 
trabalhadores que dão sua vida no 
chão da fábrica. A nossa história 
não nos deixa mentir. É hora da 
força do metalúrgico ultrapassar 
fronteiras!

Eliseu Silva Costa
Presidente

A luta nos garante

Dia 8/10 tem plantão na Sede
No dia 8/10 haverá plantão 

na sede do Sindicato das 9h às 
13h. Aproveite para atualizar 
seu cadastro e regularizar 
pendências. Para se associar 

traga RG e CPF do titular, 
carteira de trabalho, último 
holerite e documentos dos 
dependentes. Se programe, 
pois será o último plantão do ano!

traga RG e CPF do titular, 
carteira de trabalho, último 
holerite e documentos dos 
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Outubro chegou com  muita conscientização e 
saúde. Devido ao sucesso da Caminhada Rosa no ano 
passado, esse ano o Sindicato resolveu inovar: no dia 
18/10, às 9h, o Clube de Campo vem com a  Caminhada 
Rosa e Azul. Cheguem cedo, pois a distribuição de 
camisetas é limitada. Além da caminhada, uma 
animada aula de Zumba para espantar a preguiça. “A 
maior luta é a prevenção, por isso que a conscientização 
é tão importante”, reforça a diretora Rose Prado, 
convidando todos a participarem da caminhada.

Para “selar” sua trajetória de 
70 anos de luta e “carimbar” 
seu futuro para o que ainda 
vem por aí, o Sindicato lançou 
no dia 29/09 duas importantes 
peças de valor histórico: o selo 
personalizado e o carimbo 
postal dos Correios, que já 
estão em exposição no Museu.

“Completar 70 anos com um 
selo e um carimbo é uma forma 
de mostrar essa história para 
o mundo, pois o metalúrgico 

tem que atravessar fronteiras. 
Se o Brasil tem essa riqueza 
é porque foi alavancada pelo 
trabalho do metalúrgico”, disse 
o presidente Eliseu Silva Costa.

Os selos serão utilizados 
nas correspondências da 
entidade e também enviados 
a colecionadores. Já o carimbo 
será usado na agência da 
Vila Arens até o dia 1º/11. 
“Assim levaremos a história 
desse Sindicato para o mundo 

todo”, enfatizou César Tadeu 
Menezes Reis, gerente de 
região de vendas dos Correios.

A cerimônia também 
marcou o lançamento de 
uma revista comemorativa, 
que pode ser retirada na 
Sede, e de um aplicativo 
do Sindicato desenvolvido 
para smartphones e tablets, 
que pode ser baixado 
gratuitamente no Google Play 
e na Apple Store.
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Caminhada Rosa e 
Azul no Clube de  Campo

Sindicato comemora os 70 anos com lançamentos

Dupla da Foxconn é
campeã do Torneio de Truco

No dia 26/09 foi realizado mais  um Torneio 
de Truco dos Metalúrgicos.  A dupla formada 
por Rubens Eduardo Romão e Felipe de Souza F. 
Pereira (Foxconn L10) se consagrou campeã. Em 
2° lugar fi caram Elcio F. da Silva e Marcos Roberto 
Neves Paranhos (Sifco), em 3° Marcos Paulo 
Braga e Antonio Marcos Braga (Continental), pai 
e fi lho, e em 4° Jorge Ribeiro a Silva e Valdinei 
Cainé (Thyssenkrupp). Parabéns aos vencedores!
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2º Festival Gospel Metalúrgico
Até o dia 22/10 dá tempo de fazer inscrição para o 2º Festival Gospel Metalúrgico. O evento 
será no dia 29/10, às 19h, no Espaço M. Mais informações no site e pelo telefone 4527-3100. 
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

AtlaFut é campeão do Futsal dos Metalúrgicos 2016
A edição 2016 do 

Campeonato de Futsal do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
terminou no dia 1º/10 com 
um saldo bem positivo. Na 
decisão, o AtlaFut, de Várzea 
Paulista, goleou a equipe do 
ADC Sifco Gladiadores por 5 a 
1, numa fi nal competitiva, cheia 
de disputas e reclamações. 

Com gols de Diego Cardoso 
(2), Josevânio, Vetinho e 
Israel, o AtlaFut conquistou a 
taça numa competição que 
apresentou 68 jogos, 656 gols, 
com média de 9,7 por partida, 
2.760 minutos de jogo e 500 
pessoas envolvidas, entre 
organizadores e jogadores. 
A diretoria do Sindicato fez a 

entrega das medalhas e troféus 
aos campeões e vices, além 
das premiações individuais: 
Artilheiro do campeonato- Iago, 
24 gols (Foxcomm Fit), Goleiro 
menos vazado- Ricardo Zanini, o 
Sujinho (ThyssenKrupp), Melhor 
jogador da fi nal: Josevânio 
Freitas (AtlaFut), Equipe mais 
disciplinada (ThyssenKrupp).

Convites para o Baile Tropical 
começam a ser vendidos dia 10/10 Lago Grande estará aberto

para pescaria no dia 8/10Anote na sua agenda: dia 5/11 tem 
Baile Tropical no Espaço M, às 22h, 
com a banda Skyppe. A venda de 
convites começa no dia 10/10, na 
sede do Sindicato. Informações 
sobre mesas e valores, ligue 4527-
3100 ou acesse nosso site.

No sábado, dia 8/10, o Lago Grande 
estará aberto para pesca. Os valores são 
R$ 30 para sócios e R$ 60 para não sócios, 
para até 10 quilos de peixe. Acima desse 
peso, será cobrado R$ 15 por quilo.

A criançada vai pirar! O Clube de 
Campo será transformado em um 
grande parque de diversões no dia 
12/10, às 12h. Brinquedos infláveis, 
pintura de rosto e diversas atrações 
musicais vão compor a celebração 

dos pequenos. Além 
disso, haverá distribuição 

gratuita de cachorro-quente,  
 algodão doce, pipoca,  sorvete 

 e sorteio de brindes.
E no dia 15/10, às 14h30, 
haverá uma sessão de 

cinema  gratuita para as 
crianças no CineArte, com o filme 

“A Família do Futuro”. Não percam! 

12/10
a partir das

 • 12h • 
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