
 acesse estas e outras notícias em www.PORTALdosTRABALHADORES.com.br
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23 anos ao lado do trabalhador

SINDMETAL
Jaguariúna, Pedreira, Amparo,

Serra Negra e Monte Alegre do Sul

Ano XXIII - nº 116 
 1ª quinzena de maio 2011

Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil

Filiado à

DECISÃO FINAL

NOVA DIRETORIA É LEGÍTIMA: JUSTIÇA 
CONFIRMA DECISÃO DOS TRABALHADORES 

SINDICALIZAÇÃO

Assembleia Geral do dia 10 de abril foi decisiva no julgamento que o ex-presidente moveu contra o SindMetal; Sentença encerra as pretensões de Edison 

Prêmios, jantares, festa e kits 
de brindes para associados

TV, geladeira, bicicletas, notebook, DVD e aparelho de 
som são alguns dos prêmios a que os trabalhadores associa-
dos sorteados terão direito, em dezembro.

Além disto, todo mês os associados que fazem aniversá-
rio concorrem ao sorteio de 3 jantares com direito a consu-
mir até R$ 150 em excelentes restaurantes da Região. 

Atendendo a pedidos, neste jornal você encontra de novo 
a Cartela Premiada com os 5 primeiros selos para recortar 
e colar. As primeiras 200 cartelas preenchidas corretamente 
com os selos darão direito a um kit completo com brindes 
exclusivos do SindMetal, além de um cupom extra para par-
ticipar do sorteio do final do ano. Confira na página 2

PLR AVANÇAM NEGOCIAÇõES DA PLR NA
 DELPHI E MAGNETI MARELLI

Pacetta: “O momento é de mobilização dos trabalhadores”, diz o 
presidente José Francisco Salvino. Negociações estão em anda-

mento em diversas empresas 

A partir desta edição (Ano 
XXIII, nº 116), o Jornal Unida-
de & Luta passa a ser distribu-
ído quinzenalmente.

Desta forma, estaremos 
mais próximos de você levan-
do uma quantidade maior de 
informações, com mais quali-
dade e menor tempo.

As edições serão distribuí-
das na primeira e terceira se-
mana de cada mês, portanto 
fique atento e não perca!

Jornal Unidade & Luta: 
O Jornal do Trabalhador
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SINDICALIZAÇÃO 

Diretores do SindMetal 
percorrem fábricas para fazer 

novos associados 

Sindicato dos Tabalhadores nas Indústrias M
etalúrgicas, M

ecânicas e Elétricas das cidades de Am
paro, Jaguariúna, M

onte Alegre do Sul, Pedreira e Serra N
egra
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O SindMetal trouxe de volta a Cartela Premiada, atendendo a pedidos, para os trabalhado-
res sindicalizados que não tiveram acesso à edição 115 deste jornal. Veja como é fácil: 

Trabalhador, fique aten-
to. Os diretores do Sind-
Metal estão percorrendo as 
fábricas da Base na Região 
com o objetivo de trazer no-
vos sócios para a entidade e 
fortalecer ainda mais a luta 
por direitos e conquistas. 

A Campanha de Sindica-
lização 2011 está empenha-
da com uma série de novas 
ações para atrair mais as-
sociados. Além de garantir 
benefícios como convênios, 
descontos no comércio, 
apartamentos na praia, de-
partamento jurídico à dis-
posição, etc, os trabalha-
dores que já são associados 
e os que estão se sindicali-
zando vão concorrer a vários 
prêmios no final do ano e a 
diversos brindes ao longo da 
Campanha. 

TV, geladeira, bicicletas, 
notebook, DVD e aparelho 
de som são alguns dos prê-

1- Recorte a cartela abaixo
2- Procure nesta edição os 
selos numerados e cole-os na 
posição de mesmo número e 
letra da cartela (esta edição 
vem com os dois primeiros se-
los publicados na edição 115 
mais 3 novos selos. Se você já 
tem sua cartela, só recorte os 
3 novos). 

3-A cada edição você poderá 
encontrar de 2 a 5 novos se-
los.
4- Assim que sua cartela esti-
ver completa, preencha com 
seus dados e entregue para 
um diretor na sede ou subse-
des (Jaguariúna, Amparo ou 
Pedreira) 
5- Apenas as primeiras du-

zentas cartelas preenchidas 
corretamente e entregues aos 
diretores ou nas subsedes re-
ceberão o Kit completo.
6- Todos que preencherem a 
cartela e entregarem recebe-
rão um cupom extra para o 
sorteio dos prêmios no final 
do ano (veja na matéria ao 
lado.

mios a que os trabalhadores 
associados sorteados terão 
direito, em dezembro.

Além disto, todo mês os 
associados que fazem ani-
versário concorrem ao sor-
teio de 3 jantares com di-
reito a consumir até R$ 150 
em excelentes restaurantes 
da Região. 

Atendendo a pedidos, 
neste jornal você encontra 
de novo a Cartela Premia-
da com os 5 primeiros selos 
para recortar e colar. As pri-
meiras 200 cartelas preen-
chidas corretamente com os 
selos darão direito a um kit 
completo com brindes ex-
clusivos do SindMetal, além 
de um cupom extra para 
participar do sorteio do final 
do ano (Veja as regras da 
promoção nesta página). 

Fique atento ao dia em 
que o SindMetal estará em 
sua fábrica e SINDICALIZE-SE! 

Antigos e novos sindicalizados concorrem a prêmios no final 
do ano, além de receber brindes exclusivos do SindMetal

Promoção Cartela Premiada: recorte, cole e ganhe

O Jornal Unidade & Luta é uma publicação quinzenal que objetiva in-
formar o trabalhador metalúrgico nas cidades de Jaguariúna, Amparo, Pe-
dreira, Serra Negra e Monte Alegre do Sul.

Presidente: José Francisco Salvino
Jornalista responsável: Orlando Flexa (Mtb 42334)
Edição, layout e reportagens: Bruno Felisbino e Orlando Flexa
Fotos: Tiago Maestro
Tiragem: 11 mil exemplares - Gráfica: O Liberal

“O Jornal Unidade & Luta recebe cartas e artigos de colaborades. 
Entretanto, reserva-se o direito de cortar, editar ou transcrever, em 
parte ou em todo, os artigos enviados para publicação”

#

#
# #

#
#

Para você que já estava 
com a cartela em mãos, 3 

novos selos. Se você perdeu 
a edição 115 deste jornal, 

aqui estão todos os selos já 
lançados.

Aproveite mais esta promo-
ção do seu Sindicato! 

É fácil! É grátis!

Selo 1A (edição 115) Selo 3C (edição 115)

Selo 3A (edição 116) Selo 2C (edição 116)

Selo 1B (edição 116)
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A decisão judicial encerra as pretensões do ex-presidente
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A Justiça legitimou a von-
tade dos trabalhadores 
e endossou a decisão 

tomada pela diretoria do SindMetal 
ao negar o pedido de reintegração 
do ex-presidente Edison Cardoso de 
Sá à Presidência da entidade. 

Na sentença publicada no dia 29 
de abril, o Juiz do Trabalho Flávio 
Gaspar Salles Vianna, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região 
- 6ª Vara do Trabalho de Campinas, 
julgou improcedente a ação movida 
por Edison, que tentava retornar ao 
comando do Sindicato cinco meses 
depois de ser afastado pela maio-
ria absoluta da Diretoria. Afirmou 
o juiz: “Ressalte-se que o teor da 
decisão proferida visa prestigiar a 
solução alcançada pela própria ca-
tegoria, para que os seus interesses 
maiores, norte da fundação sindi-

cal, não venham a ser maculados 
por disputas que envolvem interes-
ses políticos e financeiros que nem 
sempre aparecem muito claramen-
te no processo”. 

A decisão judicial põe fim às 
pretensões do ex-presidente de re-
tornar ao cargo e ratifica a decisão 
tomada pelos trabalhadores no dia 
10 de abril, quando em Assembleia 
Geral Extraordinária optaram pelo 
remanejamento na direção da enti-
dade com a saída de Edison da pre-
sidência e a troca pelo então vice 
José Francisco Salvino, o Buiú.  

NOVO MOMENTO
A nova diretoria da entidade já 

iniciou grandes mudanças na ad-
ministração do SindMetal. O presi-
dente e os demais diretores estão 
implantando uma forma de traba-

lho mais coesa, transparente e com 
uma atuação incisiva ao lado dos 
trabalhadores. “A gestão anterior 
teve um momento de grande cres-
cimento, mas o ex-presidente se 
deixou levar por ambições pesso-
ais trazendo gastos desnecessários, 
desconfiança dos trabalhadores e 
descontentamento geral. Essa mu-
dança foi mais que necessária”, 
afirma Buiú. 

O vice-presidente Sandro Rova-
riz acrescenta que os trabalhadores 
terão um novo Sindicato a partir de 
agora. “Todas as nossas ações serão 
marcadas por um comprometimen-
to maior com os trabalhadores pela 
intensificação das fiscalizações nas 
fábricas, das negociações de PLR, 
na Campanha Salarial e em mais 
benefícios em prol dos metalúrgicos 
da Região”.

DECISÃO FINAL

FISCALIZAÇÃO

A decisão judicial põe fim às pretensões do ex-presidente e encerra definitivamente seu ciclo à frente do SindMetal 

JUSTIÇA CONFIRMA SAÍDA DE EDISON E 
MUDANÇAS NA DIREÇÃO DO SINDMETAL 

Com o objetivo de resolver 
possíveis problemas relaciona-
dos à saúde, segurança e medi-
cina do trabalho, os membros 
da Secretaria de Saúde do Sin-
dMetal estiveram na empresa 
MTE-Thomsom, em Jaguariú-
na, no dia 27 de abril. 

A empresa, que produz li-
nhas de peças para controle 
de temperatura e injeção ele-
trônica de motor, tem cerca 
de 100 trabalhadores e possui 
uma filial em Jaguariúna há 
cinco anos. De acordo com o 
engenheiro de Segurança do 
Trabalho do SindMetal, Eduar-
do Martinho Rodrigues, duran-
te a vistoria foram verificadas 
algumas inconformidades re-
lacionadas à segurança e me-
dicina do trabalho. O secre-
tário de Saúde, Previdência e 

Trabalho da entidade, Marcio 
José da Costa, acompanhou a 
vistoria. 

 A empresa se comprometeu 
a resolver todas as inconformi-
dades encontradas dentro dos 
prazos negociados com o Sind-
Metal. “Ela receberá um pare-
cer técnico do Sindicato com 
as recomendações e prazos de 
implantação das melhorias de 
segurança para os trabalhado-
res expostos aos riscos encon-
trados”, explica o engenheiro 
Eduardo Rodrigues. Confira o 
cronograma:

 Curto prazo (2 meses)
Evidenciar e fornecer cre-

me protético para os traba-
lhadores expostos a óleos de 
corte;

Providenciar laudo de pH 
do óleo utilizado com o obje-

Secretaria de Saúde do SindMetal faz 
vistoria de segurança na Thomsom

Na segunda Assembleia reali-
zada pelos trabalhadores sócios 
do SindMetal, no dia 10 de abril, 
foram aprovados dois assuntos 
importantes para o andamento 
da entidade nos próximos anos.

Os presentes aprovaram a 
filiação do sindicato à FitMetal 
- Federação Interestadual dos 
Metalúrgicos e Metalúrgicas do 
Brasil, ratificando a importância 
da entidade no quadro geral de 
filiados, conforme explica Eremi 
Melo, secretária de Formação da 
diretoria executiva da Federa-
ção. 

“A FitMetal surge para unir 
a categoria em todas as suas 
frentes de lutas e bandeiras. Por 
isso, a presença de um sindicato 
como este de Jaguariúna é mais 
um passo no fortalecimento da 
entidade”, afirmou.  Também dis-
cursou Joel Batista, membro da 
diretoria executiva do FitMetal, 
que reforçou o compromisso da 

CTB e da Federação com a luta 
dos trabalhadores. O sindicato 
está representado na nova fe-
deração pelo secretário de For-
mação, Cesar Cardoso da Silva, 
como representante setorial de 
Eletrônicos e Informática. 

A assembleia também tratou 
sobre a renovação da diretoria. 
Consultados sobre o assunto, os 
trabalhadores aprovaram por 
unanimidade a possibilidade de 
dar aos diretores autonomia para 
convocar as eleições sindicais as-
sim que julgarem necessário.

Assembleia também autorizou a diretoria a convocar 
eleições quando necessário

Sindicato filia-se à FitMetal

tivo de evitar doenças como 
dermatite;

Providenciar FISPQ (Ficha 
de Informação de Segurança 
do Produto Químico).

 Médio Prazo (4 meses)
Implantar NR10 do Ministé-

rio do Trabalho - Instalações 
elétricas na íntegra;

 Realizar manutenção em 
vasos de pressão com calibra-
gem de válvula de segurança.

 Longo prazo (6 meses)
 Elaborar ordens de segu-

rança do trabalho por função 
como previsto na NR 1 do Mi-
nistério do Trabalho;

 Providenciar elaboração de 
curva ABC no setor de almoxa-
rifado, estoque de matéria-
prima, com o objetivo de faci-
litar o trabalho dos operadores 
e favorecer a ergonomia. 

Edison foi remanejado da presidência do SindMetal em de-
zembro do ano passado por decisão unânime da diretoria da 
entidade. Ao concordar em continuar no Sindicato apenas como 
diretor de base, o ex-presidente justificou que pretendia se de-
dicar integralmente ao seu mandato de vereador de Jaguariúna. 
Deu entrevistas à imprensa e tudo parecia andar normalmente, 
até que...

...cerca de 3 meses depois decidiu voltar atrás e, dizendo ter 
sido vítima de golpe político, entrou na Justiça pedindo sua rein-
tegração ao cargo. A decisão do juiz, no dia 29 de abril, encerra 
as pretensões do ex-presidente e legitima José Francisco Salvino 
como presidente do SindMetal.

Assembleia Geral do dia 10 de abril foi decisiva no julgamento

...relembrando o caso...relembrando o caso

FEDERAÇÃO

Eremi Melo, da Fitmetal
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SINDMETAL REALIZA FESTA ExCLUSIVA PARA O 
TRABALHADOR METALúRGICO EM PEDREIRA

A Festa dos Traba-
lhadores de 2011 
promete ser ines-

quecível. O SindMetal Jaguari-
úna e Região não está medindo 
esforços para fazer uma gran-
de confraternização este ano 
e contemplar o trabalhador 
metalúrgico com um dia espe-
cial ao lado de seus familiares 
e companheiros de trabalho e 
de luta. 

Diferente dos outros anos, 
quando acontecia sempre no 1º 
de Maio e era aberta ao públi-
co em geral, a festa desta vez 
será realizada exclusivamente 
para o trabalhador metalúrgi-

Festa será gratuita e terá sorteio de vários prêmios, incluindo uma moto 0Km  

co sindicalizado, no dia 15 de 
Maio, em Pedreira, no Canoa 
Buffet. Com uma variedade 
enorme de atrações, a festa 
vai divertir o trabalhador e 
seus familiares com uma gran-
de fartura de comida, bebida, 
sorteio de muitos prêmios, 
brinquedos para a criançada, 
música e várias surpresas. 

O cardápio terá um far-
to e delicioso churrasco, ca-
chorro quente, chope, água 
e refrigerante à vontade. As 
crianças vão saborear algodão 
doce, pipoca, doces e pode-
rão se divertir pra valer com 
os brinquedos infláveis, como 

REGRAS
1) Só poderão retirar convites os associados em dia com a mensalidade sindical e 

somente com a apresentação da carteirinha. Caso o trabalhador não encontre o diretor, 
poderá retirar o convite diretamente na Sede ou Subsedes mediante a apresentação da 
carteirinha.

2) O(a) associado(a) casado(a) poderá levar cônjuge e filhos menores de 18 anos. O 
solteiro poderá levar namorada(o). Crianças abaixo de 10 anos não precisam de convi-
tes. 

3) Devido ao limite de pessoas no local da festa não será permitido ao associado levar 

futebol de sabão, tobogã gi-
gante, cama elástica, piscina 
de bolinha, brinquedoteca, 5 
palhaços, pintura facial, mo-
delagem de bichos com bexi-
ga, etc. 

Além de participar desta 
grande confraternização cada 
trabalhador terá o direito 
de concorrer a uma série de 
prêmios durante a festa. Se-
rão sorteados notebook, TV, 
microsystem, bicicleta, chur-
rasqueira, eletrodomésticos, 
utensílios para a casa, entre 
outros prêmios. O prêmio 
principal será uma Moto Dafra 
0KM. Participem!!!

REUNIõES

AVANÇAM NEGOCIAÇõES DA PLR 
NA DELPHI E MAGNETI MARELLI

H á algumas sema-
nas a direção do 
SindMetal vem re-

alizando intensas negociações 
com importantes empresas da 
base de representação pelo 
pagamento da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) deste 
ano. Na Magneti Marelli, de Am-
paro, e na Delphi, em Jaguariú-
na, o Sindicato negocia com os 
patrões em conjunto com uma 
comissão de trabalhadores.

As negociações em relação 
aos termos e condições para o 
pagamento do benefício estão 
avançando a cada encontro e 
espera-se, para as próximas 
reuniões, que haja uma defini-
ção sobre os valores da PLR. A 
proposta dos trabalhadores na 
Magneti Marelli foi acertada em 
R$ 3 mil, com base no aumento 
de produção e dos lucros desta 
que é uma das maiores fabrican-
tes de sistemas e componentes 
automotivos do mundo. Os tra-
balhadores querem apenas uma 
fatia desse bolo. 

Na Delphi, após diversas 
reuniões realizadas no Sindi-
cato e na própria empresa, as 
propostas são de aumento de 
13,74% na PLR inicial (R$ 2,4 
mil), 11,11% na PLR central (R$ 
2,5 mil) e 10,63% na PLR supe-
rior (R$ 2,6 mil).

“Estamos caminhando bem, 
mas a participação do traba-
lhador é fundamental para 
conseguirmos o que está sendo 
reivindicado. As empresas têm 
a oportunidade de reconhecer 
e valorizar seus trabalhadores 
com uma PLR justa e digna”, 
afirma o presidente do SindMe-
tal,  José Francisco Salvino, o 
Buiú.  

Na Metalúrgica Pacetta, de 
Amparo, a luta é pela PLR e a 
implantação do convênio mé-
dico, uma reivindicação antiga 
dos funcionários da fábrica. Em 
assembleia na empresa, os tra-
balhadores garantiram que não 
abrem mão do benefício e vão 
lutar o quanto for preciso para 
garantir seus direitos. 

Já a negociação na Flórida 

A proposta dos trabalhadores da Marelli é de uma PLR de R$ 3 mil; 
Pacetta, Flórida e Motorola ainda estão em negociação

(Jaguariúna) teve início no dia 
2 de maio. Aprovado em assem-
bleia, os trabalhadores irão ne-
gociar pela primeira vez com a 
empresa o valor de 800 reais.

Na Motorola, a assembleia 
acontece no dia 6 de maio e a 
expectativa é ultrapassar o va-
lor obtido em 2010, de R$ 1,8 
mil. A empresa iniciou o ano 
com novidades na produção, 
entre eles, um leque de produ-
tos com alto valor agregado. 

Nas 5 primeiras faixas (que 
compreendem menos de 5% a 
12,99% de superação de metas), 
os trabalhadores vão lutar por 
15% sobre o valor do ano passa-
do e 9% para as demais faixas.

 A expectativa é que a PLR 
deste ano fique entre R$ 1,9 mil 
e R$ 2,2 mil, pelo menos.

Ganhadores da promoção
 Aniversariantes do Mês

Trabalhadores da Flórida iniciam negociação com 800 reais

Edison Osvaldo Leite, Metalúrgica Coqueiros (Amparo)

Isau Alves do Prado, MTE-Thomson (Jaguariúna)

Lerita Almeida Souto Dias, FCF/MCA (Pedreira)

Uma festa especial para os sindicalizados e sua família

15 de maio

outras pessoas fora destas regras, ainda que constantes na carteirinha.
4) Serão distribuídos dois tipos de convites diferenciados. O convite do titular (limi-

tado a um por associado) vem com um número que será utilizado no sorteio no dia da 
festa e poderá concorrer a diversos brindes. Já o convite para os dependentes não possui 
numeração e não concorre a prêmios.

5) Não existe restrição para a hora de entrada (a partir das 10h), mas a festa se en-
cerrará, criteriosamente, às 16h, por motivos contratuais e só poderá entrar o associado 
que trouxer a carteirinha do SindMetal. 


