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Representantes do Sindicato 
dos Metalúrgicos participaram 
no dia 24 de maio do “Ocupa 
Brasília”, movimento organizado 
pelas centrais sindicais que 
reuniu mais de cem mil pessoas 
em Brasília contra as reformas 
da previdência e trabalhista.  

“Todo o Brasil está unido 
para que não tirem nenhum 
direito do trabalhador. É preciso 
que haja uma apuração da 
realidade da previdência. Se 
houver necessidade de reforma, 
que seja feita, mas só depois 
de muita discussão com a 
sociedade”, disse Eliseu Silva 
Costa, presidente do Sindicato.

 Metalúrgicos aposentados 
também se uniram aos tra-
balhadores que saíram de 
Jundiaí para participar do ato. Os 
manifestantes de todo o país se 
encontraram no Estádio Mané 
Garrincha e caminharam até o 

Palácio do Planalto, com bandei-
ras e faixas contra as reformas 
e contra o governo de Michel 
Temer. “Foi bonito de ver. Jovens, 
trabalhadores, aposentados, to-
dos juntos por um mesmo ideal”, 
disse Wilson Ribeiro (Med), diretor 
do Sindicato. 

De acordo com ele, todos 
protestavam de forma pací-
fica, quando a confusão 
iniciou. “Pessoas encapuzadas 
começaram a pichar, depredar e 
a polícia veio para cima usando 

bombas de gás lacrimogêneo. 
Por conta da violência, ficamos 
menos tempo do que havíamos 
planejado, mas optamos pela 
segurança de todos. Ainda 
assim, valeu a pena, provamos 
que a união dos trabalhadores 
dá resultado”, disse Med. 

“Nós queremos um Brasil 
forte. Não são apenas os 
deputados e senadores que 
devem falar por nós. Temos 
que participar e ser ouvidos”, 
completou Eliseu.

 

Metalúrgicos em Brasília por nenhum 
direito a menos
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Vem aí o Arraiá dos Metalúrgicos, no dia 24 de junho, às 16 horas!
Confira os detalhes no site e no próximo boletim. 
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Maio foi um mês muito intenso, 
a começar pela 2ª Semana do 
Metalúrgico, resultado de um 
projeto do diretor Caé, quando 
ocupou uma vaga na Câmara de 
Vereadores de Jundiaí.

 
Foram sete dias de atividades 

pensadas em proporcionar aos 
companheiros informação e 
lazer: palestra, debate, cinema, 
pescaria, café da manhã para os 
aposentados, baile e a tradicional 
confraternização. Muito obrigado 
a todos que participaram!

 
Não consegui estar em todos os 

eventos porque fui a Brasília, junto 
com outros metalúrgicos, no ato 
contra as reformas da previdência 
e trabalhista e contra o governo 
de Michel Temer. Nos juntamos 
a mais de cem mil pessoas para 
lutar pela manutenção de todos os 
direitos que já conquistamos. Foi 
muito bonito ver os companheiros 
de Jundiaí na manifestação.

 
Além disso, tivemos em maio o 

aniversário do Sindicato, 71 anos 
de uma história que não seria 
a mesma sem a força de cada 
um de vocês. Precisamos estar 
sempre unidos para que não tirem 
nenhum direito de nós. 

 
E junho começou com várias 

assembleias nas portas das 
fábricas. Em breve nos veremos 
no tradicional Arraiá, no dia 24, no 
Clube de Campo. 

Até lá!

Maio vai ficar 
na memória
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O Sindicato com atuação  
exemplar nas reintegrações 

Após ser demitida da Alpino em 2009, com doença ocupacional, Maria do Carmo 
Santos, com  apoio do departamento jurídico do Sindicato, moveu uma ação de 
reintegração. Após oito anos, a companheira foi reintegrada no dia 13/4. 

que resolveriam, mas nada 
aconteceu. Então voltamos 
aqui para conseguir reverter 
isso. Estamos falando de 
direitos”, pontuou o diretor 
Natanael Onofre Matias (Caé). 

 Uma lista com os nomes 
dos trabalhadores afetados 
pelo impasse foi enviada para 
o MTE, em Brasília, que fará a 
análise e posterior liberação 
ao seguro. O Sindicato 
continuará acompanhando 
todo o processo. 

Sindicato e demitidos da SJT 
Forjaria pressionam MTE

Apoiados pelo Sindicato, 
os trabalhadores demitidos 
da SJT Forjaria (Dana) fizeram 
uma manifestação em frente 
ao posto regional do Ministério 
do Trabalho e Emprego, em 
Jundiaí, no dia 31/5. Eles 
protestaram contra a lentidão 
no processo de liberação do 
seguro-desemprego aos cerca 
de 120 trabalhadores que 
foram dispensados.  

Os companheiros não 
conseguem dar entrada no 
seguro desde fevereiro. “Já 
estivemos aqui, numa mesa-
redonda, buscando uma 
solução. Nos deram o prazo 
de 72 horas e não resolveram. 
Fomos para  Brasília, conversar 
com representantes do 
Ministério, que nos disseram 
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Suprens

No dia 20/4, Claudemir Cordeiro Pedrosa foi reintegrado à BBosch. Ele foi demitido em 
2014 e, após fazer o exame de admissão em outra empresa, foi constatado que a sua 
audição tinha sido afetada. Sem emprego, Pedrosa procurou o departamento jurídico 
do Sindicato. Após análise do caso, uma ação de reintegração foi movida. 
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No dia 30/5, os companheiros 
da Kongsberg aprovaram o 
valor da Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR), que teve 
um reajuste signifi cativo e será 
pago em parcela única em 
janeiro de 2018. 

“Além da PLR, também foi 
explicado aos trabalhadores que 

Kongsberg o valor do cartão alimentação 
será reajustado todo ano com 
base no acordo coletivo”, disse 
a vice-presidente Rose Prado, 
acompanhada do diretor Luís 
Carlos de Oliveira (Lú), que 
aproveitou a assembleia para 
falar sobre as ameaças da 
reforma trabalhista.  FO
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No dia 31/5, os trabalhadores 
votaram pela deliberação dos 
indicadores da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) 
da empresa. Com apoio do 
Sindicato, os companheiros 
darão continuidade no 
monitoramento da produção 
no segundo semestre.

“Continuaremos investindo 

Prensa no diálogo com os 
companheiros na intenção 
de buscar melhorias, seja na 
PLR ou em qualquer outra 
questão da esfera trabalhista”, 
disse o diretor sindical Wilson 
Ribeiro (Med), ao lado dos 
diretores de base Ricardo 
Zanini (Sujinho) e Emerson Luiz 
Machado (Macarrão).

No dia 1/6, os trabalhadores 
da empresa aprovaram o valor 
referente à Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR). O 
pagamento será feito neste 
mês. 

“Estamos aqui para seguir 
as recomendações dos 
trabalhadores, e é isso que 
nós vamos fazer. A nossa 

Alumilest nova diretoria de base dará 
continuidade ao trabalho que 
estava sendo feito aqui na 
Alumileste”, disse o diretor 
de base, Admilson Gomes 
do Nascimento, ao lado 
do diretor Sindical, Wilson 
Ribeiro (Med), e do diretor de 
base Wellington José Matias 
de Oliveira (Ceará). 

No dia 2/6, os com-
panheiros votaram pela 
renovação do acordo do 
regime de trabalho 6×2 
(quatro turnos). É um formato 
que os trabalhadores estão 
acostumados e é renovado 
a cada dois anos”, afirmou 
o diretor sindical Wilson 
Ribeiro (Med).  

Thyssenkrupp O Programa de Par-
ticipação nos Resultados 
(PPR) também foi pautado. 
Após negociações, além do 
reajuste, o pagamento da 
primeira parcela, que seria 
efetuado no dia 30/6, agora 
será depositado no dia 9/6. A 
segunda parcela do PPR será 
paga em janeiro de 2018. 

No dia 2/6, os trabalhadores do 
setor administrativo da empresa 
aprovaram a redução de jornada 
de trabalho e salários com 
estabilidade de emprego durante a 
vigência. Caso ocorram dispensas 
nos próximos 90 dias após o 
término do período de redução, a 
empresa será obrigada a repor os 
descontos de salários. 

A proposta aprovada terá 
vigência de três meses a partir de 

CBC 05/06, com liberação das sextas-
feiras. “Neste momento a nossa 
intenção é garantir os empregos. 
Tivemos exemplos de empresas 
que aderiram a medida e que 
retomaram a sua rotina produtiva 
e econômica normalmente”, 
afi rmou o diretor sindical José 
Carlos Cardoso (Mineiro), ao lado 
do diretor de base, Lázaro Roberto 
da Silva (Betão), e do presidente 
do Sindicato, Eliseu Silva Costa. 
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A 2ª Semana do Metalúrgico foi um sucesso
A 2ª Semana do Metalúrgico 

reuniu atividades voltadas ao 
universo trabalhista, lazer 
e bem estar. “É um evento 
dedicado à categoria em 

reconhecimento ao seu valor 
e importância na sociedade”, 
disse o diretor Natanael Onofre 
Matias (Caé), autor do projeto 
de lei que criou a Semana do 

Metalúrgico quando atuou 
temporariamente na Câmara 
Municipal de Jundiaí.  

Confi ra no site todos os 
detalhes e fotos da Semana.

Segunda, dia 22/05
CineArte Especial, com o documentário “Peões”. 

Terça, dia 23/05
CineArte Especial com 

o fi lme “Revolução em 
Dagenham” – Coletivo das 
Mulheres.  

Quarta, dia 24/05
Debate “Reformas da Previdência e Trabalhista: perigos 

e consequências para a  vida do trabalhador”.

Quinta, dia 25/05
Palestra “Segurança e Saúde do Trabalhador”.

Sexta, dia 26/05
Café da manhã para metalúrgi-

cos aposentados e Pesca Noturna, 
no Clube de Campo. 

Sábado, dia 27/05
Baile de Aniversário de 71 anos, no Espaço M.

Domingo, dia 28/05
Confraternização da famí-

lia metalúrgica no Clube de 
Campo.
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Exame médico no Clube
Mantenha seu exame médico em dia! O próximo plantão no Clube de Campo será no dia 

11/06, das 9 às 11 horas.
 


