
No dia 11/9, o auditório 
do Sindicato recebeu os 
trabalhadores da categoria 
na assembleia geral da 
Campanha Salarial 2016. Os 
sindicalistas apresentaram as 
pautas que, após aprovação 
dos trabalhadores, foram 
encaminhadas para as 
negociações com o sindicato 
patronal. Seguindo a mesma 
via de negociação do ano 
anterior, trabalhadores e 
Sindicato exigem a reposição 
da inflação na sua totalidade, 
além das manutenções das 
cláusulas sociais. 

O presidente Eliseu Silva 
Costa falou sobre as ações 
realizadas pelo Sindicato 
ao lado dos trabalhadores 
nos dois últimos anos. 

“Alternativas foram aplicadas 
para garantir o emprego 
dos companheiros durante 
esse período de recessão 
econômica e a redução de 
jornada foi uma delas. Além 

disso, tivemos uma dura 
campanha salarial no ano 
passado, mas graças ao 
empenho dos trabalhadores 
conseguimos garantir a 
reposição da inflação, bem 
como a manutenção dos 
nossos direitos”, disse. 

Os descasos políticos 
também foram abordados 
durante a assembleia. Para o 
diretor Luis Carlos de Oliveira 
(Lú), é necessário atrelar a 
política com as mobilizações 
da Campanha Salarial. 
“Nós vemos ministros se 
aposentando sem limite de 
teto e os valores são absurdos. 
Além disso, não se taxam as 
grandes fortunas e tudo sobra 
para o trabalhador, inclusive o 
IR descontado direto na fonte”.

BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE JUNDIAÍ, VÁRZEA PAULISTA E CAMPO LIMPO PAULISTA ANO XXIX - Nº 15

Começa a corrida por salários e direitos
CAMPANHA SALARIAL 2016

A pauta de 
reivindicações foi 
entregue ao 
sindicato patronal 
no dia 20/9, em um 
manifesto realizado 
no prédio da FIESP, 
em São Paulo. A 
hora é de união da 
nossa categoria!

Festa das crianças: leve sua família. Confira na página 4.

À mesa estavam Eléscio Caldato, Luis Carlos de Oliveira (Lú), Eliseu Silva Costa, Evandro Oliveira Santos e Rose Prado

RODOLFO ZANETTA BRUNO GALIEGO
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Palavra do Presidente

A campanha salarial 2016 segue 
a todo vapor. Depois da nossa 
assembleia, fomos à São Paulo, 
no prédio da Fiesp, e entregamos 
a pauta de reivindicações ao 
sindicato patronal, fazendo uma 
importante manifestação não só 
em defesa das nossas pautas, mas 
também pela manutenção dos 
direitos dos trabalhadores que 
estão sendo ameaçados.

Nossa categoria é conhecida 
historicamente pelas lutas e 
conquistas alcançadas. Mas 
nada é alcançado sem união e 
mobilização. Sabemos da nossa 
força, sabemos do poder do 
trabalhador! Por isso convido 
todos a se manterem atentos e 
participativos às próximas ações 
que envolvem a campanha. Mais 
do que defender um reajuste 
salarial e a manutenção das 
cláusulas sociais, precisamos 
estar atentos ao movimento 
político como um todo, que pode 
trazer sérias consequências aos 
trabalhadores.

Além das assembleias, temos 
várias outras oportunidades 
de estarmos juntos em eventos 
programados pelo Sindicato: 
Torneio de Truco no próximo final 
de semana, final do Futsal no início 
de outubro e a tradicional festa do 
Dia das Crianças. 

Aproveito também para dizer 
que ainda este mês será lançado 
o selo e o carimbo dos Correios 
em comemoração aos 70 anos do 
Sindicato. É uma forma de firmar, 
ainda mais, a importância da nossa 
categoria de forma histórica. Em 
breve, as réplicas desses objetos 
poderão ser visitados no nosso 
Museu. Aguarde!

Eliseu Silva Costa
Presidente

Sempre juntos

Os companheiros da Dover 
pedem por mudanças na 
política de cargos e salários, 
reajuste no Vale Alimentação, 
alterações nas regras da PLR, 
entre outras reivindicações. 

A diretoria do Sindicato 
elaborou um documento e 
encaminhou para a diretoria 
da empresa. 

Após análises, a Dover 
alegou que não poderia 
atender as reivindicações. O 
Sindicato e os  trabalhadores, 

insatisfeitos com o retorno, 
continuarão realizando 
ações para que as devidas 
negociações sejam feitas.

Trabalhadores da Dover reivindicam mudanças

Redução garante empregos
na CBC e na KSB Válvulas

A luta por garantia de 
empregos continua intensa. 
No dia 8/9, os membros do 
setor administrativo da CBC 
aprovaram a redução de 
jornada de trabalho. No dia 
seguinte, os trabalhadores 
da KSB Válvulas também 
aprovaram aplicação do 
acordo. A alternativa garantirá 
empregos nos próximos 
dois meses, pois não haverá 
demissões. Caso elas ocorram 
após esse período, todos os 
dias descontados serão pagos.  

“Em período de recessão 
econômica devemos lutar 
pela garantia do emprego, o 
nosso Sindicato está aqui para 
o que der e vier”, declarou 
o diretor Lázaro Roberto da 
Silva (Betão). 

Para a diretora do Sindicato, 
Rose Prado, a garantia do 
emprego é o foco da entidade 
sindical. “É necessário fazer 
esses pequenos esforços para 
manter estabilidade, ainda mais 
nesse momento de transição 
do governo. Esperamos que 
o trabalhador seja valorizado 
e que continue lutando pela 

garantia dos 

direitos básicos que estão 
sendo ameaçados”, disse a 
diretora.
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KSB Válvulas

CBC
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Planeje a sua aposentadoria
Vem aí o Seminário 

“Questões sobre 
Aposentadoria: planejamento, 
revisão e desaposentação”, 
uma oportunidade para 
entender as regras atuais 
e as possíveis mudanças 
que estão em discussão e, 
também, aprender a planejar 
melhor a aposentadoria. 
Será no dia 26/09, às 19h, 
no auditório da Sede, com 
entrada franca.

Os palestrantes serão os 
advogados Areta Fernanda 

da Camara e Erazê Sutti.
“Aposentar precocemente 

ou sem todos os 
documentos necessários 
faz com que o trabalhador 
não se aposente tão bem 
quanto poderia. Desta 
maneira, a aposentadoria 
não cumpre o seu papel. 
Quando  ela não substitui 
o salário, o trabalhador 
precisa continuar na ativa 
ou mudar o seu padrão 
de vida”, explica Sutti, 
advogado do Sindicato. 

Final Futsal 2016

Plantão no 
Sindicato

No dia 8/10 o Sindicato 
estará de plantão das 9 às 13h. 
Aproveite para se associar, 
regularizar pendências ou tirar 
dúvidas.

Aulas aberta de dança no Clube

Assembleias mobilizam trabalhadores

No dia 1/10, às 15h, no 
Clube de Campo, haverá 
uma aula aberta de Sertanejo 
Universitário com os 
professores Ricardo Alves e 
Gabriela Miranda. As aulas 
começam no dia 8/10 e as 
inscrições estão abertas. 

Outras duas turmas aos 

sábados, que já estão em 
andamento desde agosto, 
ainda tem vagas: Sertanejo 
Universitário (16h) e Vanera (17h).

Para se inscrever não é 
necessário ter um parceiro. 
Mais informações pelo 
telefone (11) 99563-8890, com 
o professor Ricardo

No dia 9/9, o Sindicato 
realizou assembleias da 
Suprens e Thyssenkrupp 
para falar sobre a Campanha 
Salarial. 

Na Suprens, além da 
Campanha, os diretores 
falaram também sobre a 
PLR e melhorias estruturais 
no refeitório, reivindicações 
dos trabalhadores. Já na 
Thyssenkrupp, todos foram 
convidados a se mobilizar 

pela Campanha . “Vamos lutar 
por salários e também pelos 
nossos direitos. Nós contamos 

com todos os companheiros”, 
disse o diretor Luís Carlos de 
Oliveira (Lú).

O Campeonato de Futsal 
está chegando na fase fi nal. A 
defi nição do campeão será no 
dia 01/10, às 14h30, no Ginásio 
do Clube. Em busca do caneco 
estão Atlafut, Sifco Gladiadores,  
ADC Thyssenkrupp e UFT do 
Brasil.

Final Futsal 2016
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EMJ se apresentará no Espaço M
Em plena atividade há 

45 anos, a Escola de Música 
de Jundiaí (EMJ), fundada 
pela educadora musical 
Josette Silveira Mello 
Feres, se apresentará 

no dia 25/9, às 11h, no 
Espaço M do Clube de 
Campo. A apresentação 
contará com todos os 
grupos formados pela EMJ 
e terá entrada gratuita.

“Gonzaga - de Pai para Filho”
na Sessão Pipoca de outubro

O ritmo quente da 
música nordestina tomará 
conta do CineArte. No dia 
4/10, às 14h30, a Sessão 
Pipoca exibirá o filme 
“Gonzaga - de Pai para 

Filho”. A obra retrata a 
história de um dos grandes 
ícones da música brasileira: 
Luiz Gonzaga. Não percam, 
a sessão é gratuita e com 
direito a suco e pipoca.

Domingo tem 
Torneio de Truco

O Sindicato atendeu o pedido 
dos truqueiros e no dia 25/9, às 
8h30, será realizado o Torneio 
de Truco dos Metalúrgicos, no 
Ginásio do Clube de Campo. 

As duplas poderão se 
inscrever até o dia 22/9 na Sede, 
no Clube ou diretamente com 
os diretores de base.  No ano 
passado, a maratona de truco foi 
um sucesso e reuniu 43 duplas. 

Vai trucar ou vai correr? 
Participe!

Festa das Crianças:
leve sua família!

Está chegando o dia de mais um 
grande evento no Clube de Campo. A 
Festa das Crianças será no dia 12/09, 
a partir das 12h. 

Leve sua família e aproveite! 
O evento terá shows e muitos  
brinquedos  para as crianças 
se divertirem, além de pipoca, 
refrigerante cachorro-quente e sorvete 
de graça. E quem tiver sorte ainda pode 
sair de lá com um presente porque 
vários brindes serão sorteados.

E no dia 15/10, às 14h30, haverá 
uma sessão de cinema especial para 
as crianças no CineArte, na sede do 
Sindicato, com suco e pipoca grátis.

LU
CA

S 
CA

ST
RO

VI
EJ

O

TA
M

IR
ES

 N
EV

ES

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Porta de fábrica - Setembro 2- 2016.indd   4 19/09/2016   13:28:10


