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Mobilização já! Participe da assembleia
no dia 11 de setembro

Trabalhador mobiliza tra-
balhador! No dia 11/9 
(domingo), às 9h, a Sede do 
Sindicato estará de portas 
abertas para receber a 
categoria para a realização 
da assembleia de aprovação 
da pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2016.

A nossa mobilização já 
começou no mês passado 
quando, no dia 26,  a Federação 
dos Metalúrgicos de São Paulo 
recebeu a primeira reunião 
entre os representantes 
dos 53 sindicatos para 
defi nir as diretrizes iniciais 
da Campanha Salarial.  “As 
nossas campanhas sempre 
foram muito duras, mas esse 

ano temos que ir além. A 
mobilização terá que ser mais 
intensa, pois além dos salários 
os nossos direitos estão sendo 
ameaçados”, declara Eliseu 
Silva Costa, presidente do 
Sindicato. 

Os diretores estão se 
organizando para divulgar 
informações por meio de 
boletins, internet, e-mails, 
Whatsapp e redes sociais. 
Para Eliseu isso facilitará 
a difusão e o debate entre 
os trabalhadores. “Temos 
os diretores de base que 
atuam dentro das empresas 
e conhecem bem o cenário 
interno. Caso os companheiros 
precisem esclarecer dúvidas, 

basta procurá-los”, orienta. 
O conjunto das pautas 

discutidas nessa assembleia 
será reunido com o da 
Federação dos Metalúrgicos 
do Estado de São Paulo, para 
servir de base na mesa de 
negociação com os sindicatos 
patronais, organizados pela 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP). 

A data base da nossa 
categoria é 1° de novembro, 
dia que marca o início da 
aquisição dos direitos de 
todos os trabalhadores 
por meio de um Acordo 
Coletivo de Trabalho ou de 
uma Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT).
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Vem aí o torneio de truco! Inscrições abertas. Confi ra na página 3.
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Estamos dando início a 
mais uma campanha salarial. 
Campanha esta que será realizada 
em meio a mais um ano difícil para 
nosso país, ainda mergulhado 
num cenário de instabilidade 
econômica e política.

Porém, mesmo com as reduções 
de jornadas, demissões e até 
empresas fechando as portas, não 
vamos desanimar nem desistir 
de lutar por aquilo que é justo e 
devido aos trabalhadores.

É nesse momento que a 
mobilização da categoria se torna 
ainda mais importante. Mais do 
que estar na frente da porta de 
uma fábrica liderando uma greve 
ou exigindo o cumprimento de um 
acordo coletivo, precisamos estar 
unidos para lutar uns pelos outros. 
Só assim seremos mais fortes.

Por isso, convido todos a 
participarem da assembleia no 
próximo dia 11/09, no auditório 
da nossa sede. Ali discutiremos 
a nossa pauta de reivindicações. 
Não podemos nos esquecer que 
mais que melhoria de salário 
teremos que lutar - e muito - pela 
continuidade da garantia dos 
direitos dos trabalhadores, que 
estão sendo ameaçados. 

Unidos e em 
campanha!

No dia 16/8, os diretores 
do Sindicato participaram de 
um ato na Avenida Paulista, 
em São Paulo, contra 
possíveis perdas de direitos 
trabalhistas. A concentração 
foi em frente à sede da FIESP. 

“São propostas arqui-
tetadas pelo governo gol-
pista. Não vamos permitir 

Diretores do Sindicato 
participam de ato em São Paulo

que sejam colocadas em prática. 
Vamos continuar lutando”, 
disse Eléscio Caldato, diretor do 
Sindicato. 

Além de Eléscio, a diretora 
Rose Prado e os diretores de 
base Lázaro Roberto da Silva 
(Betão) e Claudinei Cestarolli 
(Nei), também marcaram 
presença no ato. 
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Mesmo após mudanças 
na estrutura e na forma de 
atendimento, as melhorias 
do serviço de cozinha no 
refeitório da Continental 
contemplam apenas os 
companheiros que trabalham 
no horário administrativo. 

Nos turnos da tarde e da 
noite, a queda na qualidade 
do serviço é notória. 
Os trabalhadores alegam 
que, por muitas vezes, 
falta acompanhamento na 
alimentação e suco. Além 

ESTAMOS DE OLHO!
disso, eles salientam que, 
o cardápio oferecido aos 
turnos da tarde e da noite são 
diferentes em relação ao turno 
administrativo. 

Esperamos que a Continental 
solucione esse impasse o mais 
rápido possível, afi nal todos 
os trabalhadores merecem 
um tratamento de qualidade, 
ainda mais quando se trata 
de alimentação. Sabemos 
que essa não é a primeira 
reclamação, continuamos de 
olho! 

Diretores participaram de ato na Avenida Paulista

Dia 10/9 tem plantão de 
atendimento na Sede

No sábado, dia 10/9, 
das 9h às 13h, tem plantão 
na sede do Sindicato. 
É a oportunidade para 
fazer a atualização de 
endereço, carteirinhas 
e resolver pendências, 

deixando tudo em ordem 
para aproveitar a reabertura 
das piscinas e a volta de 
temporada de pesca. No dia 
8/10 também haverá plantão 
de atendimento na sede. 
Programa-se! 
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Equipe do Sindicato vence Festival Master
de Vôlei 2016 

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

No dia 28/8, o Clube 
de Campo do Sindicato 
sediou o Festival Master de 
Vôlei Feminino. O evento 
contou com a participação 
de sete equipes: Sindicato 
dos Metalúrgicos, RCA, Pan-
dora, Morgan, Vôlei Mania 
(Jundiaí), além das equipes 
de Atibaia e de Ita-
tiba, reunindo ex-jogadoras 
de vôlei, num torneio 
de bom nível técnico. O 
caneco ficou com a equipe do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
que venceu o RCA por 2 sets 
a 1. Parabéns, meninas! 
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O parque aquático reabre no dia 17/9

Parque aquático reabre em setembro
As piscinas do Clube de 

Campo estão passando por 
melhorias no sistema de 
bombas, limpeza e pintura. 
Está quase tudo pronto para 
a reabertura, que será no 
dia 17/9. “Também estamos 
fazendo modificações na 
comunicação visual, tudo 
para garantir o conforto e 
a diversão do associado”, 

garantiu Eléscio Caldato, 
diretor do Sindicato.

Exame médico: Haverá 
exame médico no Clube de 
Campo no dia 18/9, das 9h às 
11h. Quem preferir também 
pode realizá-los na AME, 
que fica na rua Dr. Sócrates 
Fernandes de Oliveira, 265, 
Chácara Urbana. Informações 
3379-8922. 

duplas poderão se inscrever até o dia 22/9 na 
Sede, no Clube de Campo ou diretamente com 
os diretores de base. Vai trucar ou vai correr? 
Participe! 

O diretor de base (licenciado) Wilson Ribeiro da 
Silva (Med) é candidato a vice-prefeito de Jundiaí, 
compondo chapa com Marilena Negro (PT). 
Desde 2005, Med atua como dirigente sindical 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, 
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O festival teve 21 jogos e a equipe do Sindicato garantiu o caneco

Inscreva-se no 2° Festival
Gospel dos Metalúrgicos 

Estão abertas as inscrições para o 2° 
Festival de Música Gospel dos Metalúrgicos. 
O evento está marcado para o dia 29/10, às 
19h, no Espaço M do Clube de Campo. Para 
se inscrever é necessário que pelo menos 
um membro da banda seja metalúrgico. A 
fi cha de inscrição está disponível no site e 
poderá ser entregue na Sede do Sindicato, 
no Clube de Campo, ou ser enviada para os 
seguintes e-mails: rose@metalurgicosjundiai.
org.br, imprensa@metalurgicosjundiai.org.br e 
vanessaneris28@hotmail.com até o dia 22/10.

Vem aí o Torneio de 
Truco dos Metalúrgicos 

O Sindicato 
atendeu o pedido 
dos truqueiros 
e no dia 25/9, 
às 8h30, será 
realizado o Tor-
neio de Truco dos 
Metalúrgicos, no 
Ginásio do Clube 
de Campo. As TA
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Em 2015, a maratona de truco reuniu 43 duplas
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Noite da Pizza Benefi cente foi um sucesso
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“Vozeria” é o destaque
da próxima sessão

No dia 10/9, às 19h, a sessão do CineClube Consciência 
exibe o documentário “Vozeria”. A obra aborda a 
visibilidade LGBT em relação aos direitos humanos, bem 
como empoderamento, discurso, corpo, desejo, sexismo 
e identidade de gênero. Compareça, a entrada é gratuita! 

“Vozeria” é o destaque
da próxima sessão

No dia 10/9, às 19h, a sessão do CineClube Consciência 
exibe o documentário “Vozeria”. A obra aborda a 

Mais de 500 pessoas marcaram presença no evento 

Pescaria intensa no Pesque e
Pague do Clube de Campo

Para atender 
com pleno conforto 
e sossego todos 
os pescadores, o 
Pesque e Pague do 
Clube de Campo 
vem com novidades. 
Agora, a pescaria 
rolará solta de quarta a domingo, das 8h, às 18h. 
Prepare os molinetes e divirta-se. 
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Pizzas de todos os sabores agradaram o públicoCrianças e adultos não pouparam esforços para entrar na roda de capoeira 

Aproveite o Pesque e Pague

A alegria tomou conta do Espaço M, 
no Clube de Campo. No dia 27/8, A Noite 
da Pizza reuniu mais de 500 pessoas 
em um evento que tinha como objetivo 
arrecadar fundos  à AACD (Associação 
de Assistência à Criança Defi ciente). 
Além das pizzas,  a festa teve música ao 
vivo e integração. As crianças da AACD 
participaram e encantaram a todos 
com uma apresentação de capoeira. 
“Agradeço a todos pela ajuda. As crianças 
deram uma lição de vida para todos nós”, 
disse Eliseu Silva Costa, presidente do 
Sindicato. 


