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É hora de dar um basta a 
tantas ameaças que vem sendo 
feitas aos trabalhadores. Por 
isso, estaremos participando 
do Dia Nacional de 
Paralisação Contra a Reforma 
da Previdência, nesta quarta-
feira, dia 15/03. 

Nesse dia, o Sindicato fará 
diversas ações nas portas 
das fábricas iniciando de 
madrugada, com o objetivo de 
informar, conscientizar e tirar 
dúvidas dos trabalhadores 
sobre as reformas da 
Previdência e também 
Trabalhista.  Depois, às 9h, 
no calçadão da rua Barão 
de Jundiaí, a categoria se 
encontrará com os integrantes 
do Movimento Intersindical 
Unifi cado. 

Caso a Reforma da 
Previdência seja aprovada, 
um trabalhador só ganhará o 
benefício na sua integralidade 
se tiver contribuído por 49 
anos. Na prática, e tendo como 
princípio a expectativa de vida 
do brasileiro, a reforma fará com 
que muitos morram sem chegar 
à merecida aposentadoria. 
“É retrocesso, é desumano. 
Esse projeto diminuirá ainda 
mais a qualidade de vida dos 
trabalhadores”, declarou Eliseu 
Silva Costa, presidente do 
Sindicato. 

Na próxima semana, o 
senador Paulo Paim, criador 
da CPI da Previdência - que 
pretende verifi car se o “rombo” 
no sistema previdenciário 
é defi citário como prega o 

governo federal - estará na 
Federação dos Metalúrgicos 
de São Paulo para dialogar 
sobre uma comissão. O nosso 
Sindicato estará presente no 
ato. 

Movidos pelo lema do Dia de 
Luta - “Se você não lutar, sua 
aposentadoria vai acabar” - toda 
a diretoria do Sindicato reforça 
a importância da união da classe. 
“Os grandes avanços sociais do 
Brasil foram possíveis graças à 
mobilização dos trabalhadores. 
Com muito suor, sangue e 
luta foi possível, ao longo das 
décadas, garantir jornadas 
de trabalho menos abusivas, 
melhores salários e benefícios. E 
não é agora que iremos abaixar 
a cabeça. Essa luta é todos nós!”, 
garante Eliseu.



aos trabalhadores”, disse o 
diretor Wilson Ribeiro (Med) ao 
lado dos diretores Luís Carlos 
de Oliveira (Lú) e Roberto de 
Souza (Coxinha). 
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Esse Sindicato sempre 
acreditou na força da união. 
Pautou os 70 anos de sua história 
baseado em muita luta conjunta 
entre todos os trabalhadores. E 
agora não será diferente.

Junto com vários sindicatos de 
Jundiaí e da região - bancários, 
alimentícios, aposentados, 
construções, entre outros - 
estamos convocando todos os 
trabalhadores para participar do 
ato do dia 15 de março, quando 
em todo o país, iremos protestar 
contra as reformas da previdência 
e trabalhista.

Não dá para fi car parado, 
assistindo às articulações que o 
governo Temer vem fazendo para 
tirar os direitos dos trabalhadores. 
Da forma como vem sendo 
praticada a política no Congresso 
Nacional, a desigualdade só irá 
aumentar.

Por isso temos que nos unir 
para mostrar que não aceitamos 
o fi m da aposentadoria e nem um 
governo que seja instrumento para 
caçar direitos e tirar a dignidade 
de tantos trabalhadores.

Se você ainda tem dúvidas sobre 
as consequências que essas duas 
propostas poderão trazer para sua 
vida, busque mais informações no 
nosso site ou converse com um dos 
diretores do Sindicato. 

Essa luta é de todos nós. A 
única forma de evitarmos mais 
esse ataque é lutando. Mobilize-se! 

Essa luta é de 
todos!
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Suprens

Suprens, 23/2 
Trabalhadores votaram pela 

renovação do calendário de 
compensações, com acordo 
para os feriados e dias pontes 
de 2017. Com isso, a jornada 
semanal fi ca igual, com os 
sábados revezados por turno. 
“No passado, os companheiros 
trabalhavam todos os 
sábados e nós percebemos 
as difi culdades. Com o tempo, 
houve uma evolução graças a 
intervenção do Sindicato junto 

Assembleias

Sulzer, 24/2

Além dele, também estiveram 
na assembleia o presidente 
do Sindicato, Eliseu Silva 
Costa,  e os diretores Rose 
Prado, Edemilson Domiquile 
(Nenê) e Luciano Mendes 
Teodoro (Batatinha). 
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Companheiros foram 
informados que a PLR 
seguirá correção percentual 
obtida na data base. “A 
comissão formada pelos 
trabalhadores está de 
parabéns, os membros 
apresentaram pontos que 
eram desconhecidos. Com 
isso, conseguimos chegar em 
um valor considerável para 
o benefício”, disse o diretor 
Luís Carlos de Oliveira (Lú), 
que esteve junto com a 
comissão de PLR da Sulzer. 

Sulzer

Deca, 10/03

Leandro Viana Reis e Daniel 
Silva. Segundo Rose, a Deca 
alegou estar sem condições 
de conceder o benefício por 
conta das reduções de custo. 
Mas a vice presidente ressaltou 
que os trabalhadores estão 
produzindo normalmente.  
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Com o objetivo de forçar 
a negociação da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR), 
com o apoio dos trabalhadores 
o Sindicato notifi cará a 
empresa para que a mesma  
apresente uma proposta de 
negociação até o dia 29/3. 
“Caso a Deca não se posicione, 
realizaremos manifestos e 
até uma greve, se necessário 
for”, afi rmou a vice presidente 
do Sindicato, Rose Prado ao 
lado do diretor, Luis Carlos de 
Oliveira (Lú), e dos diretores 
de base, Willian Pereira Reis, 

Deca
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Eventos marcam o Dia da Mulher no Sindicato
Mulheres de todas as idades 

lotaram o auditório da sede 
na noite do dia 10/03 para a 
palestra da assistente social 
Gláucia Montserrat, que falou 
sobre a importância da mulher 
na sociedade, destacando 
problemas enfrentados, pre-
conceitos e desafi os.

“Reunir um grupo tão grande 
de mulheres, numa sexta-feira 
a noite, para tratar de um 
tema pesado como esse, não 
é fácil. Sinal de que estamos 
cada vez mais conscientes do 
nosso papel”, garantiu ela, que 
interagiu o tempo todo com a 
plateia. 

Ao lado das diretoras 
Vanessa Tatiane de Brito Neres, 
Leonice Maria da Silva (Léo) 
e Andrea Ferreira Barbosa, a 
vice-presidente do Sindicato, 
Rose Prado, ressaltou 
que também é missão da 
entidade contribuir para essa 

conscientização. “Temos que 
estar juntas não só nas portas 
das fábricas, mas em momentos 
como esse, importante para 
nos fortalecer.”

A noite contou ainda com 
demonstração de produtos de 
beleza, sorteio de brindes e uma 
animada recepção no interior do 

Museu. O Coletivo de Mulheres 
teve participação ativa na 
organização das atividades.

E no domingo, 12/03, foi a vez 
das mulheres comparecerem ao 
Clube de Campo para uma aula 
de zumba especial.

IR 2017: aposentados e sócios têm desconto no atendimento 
Os contribuintes têm até o dia 

28/04 para entregar a declaração 
do Imposto de Renda 2017. No 

Sindicato o atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
11h30 e das 13h às 18h, e aos 

sábados das 8h às 12h. Associados 
e metalúrgicos aposentados têm 
desconto no valor do atendimento.

Metalúrgicos propõem melhoras em trecho 
da rodovia Tancredo Neves a Luiz Fernando

No dia 9/03, o presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa, 
se reuniu com o prefeito 
de Jundiaí, Luiz Fernando 
Machado, para falar sobre a  
municipalização do primeiro 
trecho da Rodovia Tancredo 
Neves, até o km 54. A indicação 
já havia sido feita pelo diretor 
do Sindicato, Natanael Onofre 
Mathias (Caé), em 2015, 
quando atuou como vereador.

O pedido consiste em 
transferir para o município a 
responsabilidade de promover 

melhorias no trecho que passa 
pelos bairros do Castanho, 
Santa Gertrudes e área 
próxima ao Clube de Campo. 
“É uma região que possui 
bairros populosos e por essa 
razão exige mais segurança 
e mobilidade”, disse Eliseu, 
acompanhado do diretor 
Eléscio Caldato.

Para o prefeito, o pedido deve 
ser debatido à fundo. “Esses 
bairros são grandes e produzem 
muito, e agora foi construído um 
cemitério naquele trecho. Com 

isso, é necessário promover 
melhorias”, ressaltou Machado. 
A reunião também contou com 
a presença do secretário de 
Estado do Emprego e Trabalho, 
José Luiz Ribeiro.
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A folia foi intensa no melhor carnaval 
da região

A folia rolou solta no 
CarnaMetal 2017, que teve 
animação da banda Skyppe. 
A assistente administrativa 
Kelly Cristina da Silva todo 
ano prestigia o baile noturno. 
“Sempre reservo um dia de 
folia para vir no Sindicato, aqui 
tudo é muito bonito e a banda 
é muito boa”, disse. 

Nas matinês, as famílias 
marcaram presença e a 
criançada caprichou no 
fi gurino. Marcelo Bardi, que 
trabalha na Foxconn, levou 
a esposa Carolina e as fi lhas 
Maria Eduarda e Marcela, e se 
recordou do passado. “Meu pai, 
que é aposentado pela Sifco, 
sempre me trazia aqui desde 
que eu tinha 12 anos.”

Mas o CarnaMetal não atrai 
somente os metalúrgicos. 
Walter Trindade Vaz, que é 
engenheiro civil, aproveitou 
a proximidade do Clube para 

levar os fi lhos para curtir 
a matinê. “Moro no Santa 
Gertrudes, sempre venho aqui 
porque é tranquilo e as crianças 
podem aproveitar.”

Eléscio Caldato, diretor do 
Sindicato, ressaltou que o 
sucesso do evento é refl exo 
de tudo que a categoria 

A banda Skyppe não deixou nenhum folião parado nos três dias do CarnaMetal
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construiu ao longo da história. 
“Estaremos sempre fazendo 
o máximo para que eventos 
como esse contemplem não 
somente a classe metalúrgica, 
mas a classe trabalhadora por 
completo.” Acesse nosso site e 
confi ra todas as fotos e o vídeo 
do CarnaMetal.

Marcelo Bardi, que trabalha na Foxconn, levou a esposa e 
as fi lhas para curtir a matinê.

As amigas Letícia e Laura, de 5 anos, arrasaram de 
Mulher Maravilha. Teve até uniforme para curtir a folia

Torneio de Futebol dos Veteranos 2017
Se você tem 35 anos ou mais e gosta de jogar futebol, 

preste atenção: estão abertas as inscrições para o 
Torneio de Futebol dos Veteranos 2017.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24/3, data 
em que acontecerá a reunião do conselho arbitral no 
auditório da Sede do Sindicato, às 18h. Nesse dia serão 
passadas todas as orientações a respeito da montagem 
dos times e das regras do torneio. A fi cha de inscrição 
está disponível na Sede, no Clube de Campo e também 
no site do Sindicato (sindicatometal.org.br). LU
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