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SindMetal celebra data 
mais uma vez em grande estilo

SUCESSO TOTAL!

Confira os novos 
Pisos Salariais para 2015

CAMPANHA SALARIAL

Acompanhe passo a passo as informações da Campanha Salarial 2015

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 2º CONGRESSO DO SINDICATO DOS TRA-

BALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATE-
RIAIS ELÉTRICOS DE JAGUARIÚNA, AMPARO, PEDREIRA, SERRA NEGRA E 
MONTE ALEGRE DO SUL.

O Presidente do Sindicato em epígrafe vem, através do presente Edi-
tal, em consonância com o Estatuto Social da Entidade, em seu Artigo 69º e 
Artigo 128º, em cumprimento das deliberações da Diretoria Plena do Sindi-
cato, em reunião realizada em 6 de março neste ato convoca o 2º Congresso 
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Materiais Elétricos de Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Serra Negra e Mon-
te Alegre do Sul. A Diretoria decidiu ainda pela nomeação dos associados 
Laércio Teodoro, José Francisco Salvino e Tiago Maestro para comporem 
a Comissão Organizadora do 2º Congresso, cujas atividades devem ser as 
seguintes:

I. Elaborar projeto para a realização do 2º Congresso;
II.  Preparar minuta de Regimento Eleitoral;
III. Fazer a inscrição e credenciamento dos Participantes do 2º Con-

gresso;
IV. Preparar a infra-estrutura necessária à realização do 2º Congresso;
V. Organizar e compor as Mesas Diretoras da Plenária;
VI. Organizar a composição dos Grupos de Trabalho em consonância 

com o disposto neste Regimento;
VII. Preparar os documentos que devem servir de base para os debates 

dos Participantes do 2º Congresso.
O 2º Congresso será realizado no dia 28 de Março de 2015, com  início 

às 8h e encerramento às 17 h. O local será definido posteriormente e a ele 

se dará publicidade.
O temário do Congresso será o que segue: 
1) Análise da Conjuntura Política e o papel dos Trabalhadores neste 

cenário; 
2)  Organização sindical necessária para os novos desafios do mundo 

do trabalho; 
3) Análise do Estatuto Social da entidade e sua adequação à realidade 

atual.
Ficam convocados os associados QUITES COM SUAS OBRIGAÇÕES ES-

TATUTÁRIAS, que queiram dele participar para que façam sua inscrição 
através do preenchimento de ficha de inscrição, cujo modelo encontra-se 
disponível na Secretaria da entidade (sede e sub-sedes) e que deverá ser 
preenchida e entregue pessoalmente entre os dias 10 e 25 de março de 
2015, das 9h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Locais para as inscrições: 
JAGUARIÚNA: Sede – Rua Alcides de Oliveira Germano, 112- Jardim 

Mauá II; 
PEDREIRA:  Sub-sede - Rua Sgto. Alcides de Oliveira, 12, Vila Monte 

Alegre; 
AMPARO:  Sub-sede - Rua Horácio Quáglio, 36, Jardim Adélia; 
 A participação efetiva dos inscritos será somente a partir do cre-

denciamento a ser feito pessoalmente no dia do Congresso, com inicio às 
7h00min e encerramento às 9h00min,no local cujo endereço será divulgado 
posteriormente.             

                       José Francisco Salvino – Buiu   
                                     Presidente

P ara celebrar uma 
data que é sempre 
lembrada em uma 
entidade de lutas 

como o SindMetal, uma grande 
homenagem foi realizada para 
as mulheres, no último dia 6 de 
março.  Cerca de 120  pessoas 
participaram  do evento que 
contou com palestras, música, 
sorteio de prêmios e um sabo-
roso coquetel. Conduzida pela 
mestre de cerimônias Valéria 
Reis, dirigente do PCdoB de 
Pedreira, e embalada ao som 
do grupo Keyla & Rodrigo, o 
evento foi um verdadeiro su-
cesso. 

“É uma tradição para a gen-
te realizar esta homenagem”, 
diz o diretor de Formação, 
Valdir Silva, que faz parte da 
Secretaria da Mulher (em con-
junto com as diretoras Sandra 
Mara Vieira Gomes e Ângela 
Garcia Martinez). Conforme 
ele explica, a entidade sem-
pre busca trazer palestras  im-
portantes como a luta social, 
voltadas para a saúde ou ainda 
sobre o dia-a-dia do universo 
feminino.

O evento foi abrilhantado 
por nomes ilustres que vieram 
prestigiar ao lado de nossas 
companheiras a celebração do 
8 de março. Estiveram presen-
tes o presidente da Federação 

dos Metalúrgicos do FitMetal, 
Marcelino Rocha, a secretária da 
Mulher, da Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Brasil, 
Mônica Custódio, que foi a pa-
lestrante da noite e diretores 
do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Betim – MG, parceiros de longa 
data do SindMetal. Também com-
pareceu ao evento Antonio Gaz-
zarolli, ex-prefeito de Pedreira, 

ao lado de sua esposa, Janete 
Gazzarolli, uma das homenagea-
das da noite.

Para o presidente do Sind-
Metal, José Francisco Salvino, a 
data deve sempre ser lembrada 
pois o SindMetal acredita que 
não pode haver nenhuma forma 
de discriminação em nosso País. 
“Por isso, sempre lembramos a 
data como forma de reflexão e 

conscientização do nosso pa-
pel como homens e como mu-
lheres em nossa sociedade”. 
Ele acrescenta ainda que o 
SindMetal é contra qualquer 
forma de preconceito, seja 
por gênero, orientação sexu-
al, raça, classe social. “Nós 
somos todos iguais e esta é 
uma de nossas bandeiras no 
SindMetal”, encerra.   

Veja mais fotos no Portal!
www.portaldostrabalhadores.com.br
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Autonomia sem interferência política de qualquer 
ordem, contando com apoio do controle social!

No período de 2013 e 2014, o 
Cerest de Amparo, após 10 anos de 
crescimento e da realização de bons 
trabalhos, apresentou um momento 
de declínio, a partir de um evento 
singular, em que a equipe multidis-
ciplinar atuante em saúde do tra-
balhador foi desmontada de forma 
fragmentada, e de modo surpreen-
dente decorridos quase um semes-
tre entre agosto de 2014 e fevereiro 
de 2015, sem estabelecer uma reu-
nião com o controle social – repre-
sentado por usuários e sindicatos. 
Desde a Constituição de 1988 ficou 
definido que o SUS – Sistema Único 
de Saúde é competente para tratar 
dos ambientes de trabalho e doen-
ças decorrentes. Em nossa região, o Cerest- Campinas foi ar-
ticulado em 1986, inaugurado em 20 de fevereiro de 1987, no 
contexto da 8ª CNS – Conferência Nacional da Saúde, em que 
se discutiam temas importantíssimos tais como: Saúde como 
Direito; Reformulação do Sistema Nacional de Saúde e III. Fi-
nanciamento Setorial.

Nesta mesma época surge a 1ª CNST – Conferência Na-
cional de Saúde do Trabalhador em que havia grande mobili-
zação sindical e permeabilidade institucional, condições que 
levaram aos trabalhadores a constituir o momento privilegiado 
para colocar em discussão estudos e propostas desenvolvidas 
na década anterior em relação à problemática da saúde dos 
trabalhadores.

Estes dois movimentos e os encaminhamentos decorrentes 
vieram a contribuir e permitir na região campineira, denúncias 
da elevada incidência de doenças RT, ou seja, reconhecimen-
to do trabalho como determinante na relação saúde-doença. 
O que merece chamar a atenção do leitor é que o militante 
Cerest campineiro notabilizou-se pelas ações desenvolvidas 
com atenção integral à ST – Saúde do Trabalhador com arti-
culação indissociável entre assistência, vigilância, educação, 
com permissão da participação ao Controle Social exercido por 
usuários, representantes sindicais e tendo articulação interins-
titucional.

O modelo de atuação serviu de exemplo para outros Ce-
rests, e o de Amparo - nº 100 do Brasil,também iniciou seus 
trabalhos com a mesma disposição em 2005, lembrando que 
teve em sua gênese a participação aguerrida do SindMetal – 
Sindicato dos Metalúrgicos de Jaguariúna e Região, atuando 
como controle social, que contribuiu com inúmeras reuniões 
e discussões com tratativas diretas junto o governo municipal.

Ocorre que no período de 2013 e 2014, o Cerest de Am-
paro, após 10 anos de crescimento e da realização de bons 
trabalhos, apresentou um momento de declínio, a partir de um 
evento singular, em que a equipe multidisciplinar atuante em 
saúde do trabalhador foi desmontada de forma fragmentada, 
e de modo surpreendente decorridos quase um semestre en-
tre agosto de 2014 e fevereiro de 2015, sem estabelecer uma 
reunião com o controle social – representado por usuários e 
sindicatos.

Não sabemos para o atual gestor municipal quais foram os 
objetivos que nortearam a ação de desmonte do serviço, con-
tudo cabe lembrar a alertar aos leitores e usuários do CEREST 
de Amparo que o ponto de partida para as ações de vigilância, 
para mapeamento e desenvolvimento de políticas públicas a 
partir dos eventos sentinelas, estas podem ser muito importan-
tes quando estão associadas ao controle social, e já decorridos 
2 meses de 2015, sequer os sindicatos da região de Amparo 
foram chamados para o planejamento das ações a serem em-
preendidas, fatos que  ocorriam antes, e que deixaram de ser 
adotados no presente.

Pode-se dizer que o Dia Internacional da Mulher se iniciou na 
virada do século XX após uma série de fatos que ocorreram durante 
o processo de industrialização e expansão econômica, uma época 
onde surgiram as grandes indústrias e a força de trabalho se tornou 
similar à escravidão.

 Nesta época, um grupo de mulheres descontentes que trabalha-
vam em uma fábrica de tecidos foram protagonistas de um destes 
protestos, que aconteceu na cidade de Nova Iorque, em 8 de março 
de 1957. Elas reinvindicavam melhores salários e condições de tra-
balho. Ainda nesta cidade, em 25 de março de 1911, um incêndio 
provocado colocou um fim à vida de 146 mulheres, que foram tran-
cadas dentro da fábrica e incineradas de uma maneira que até hoje 
choca a humanidade.

Após muitas lutas, o Dia Internacional da Mulher é celebrado 
para tentar levar a consciência a todos que as mulheres devem ser 
tratadas com respeito e igualdade, onde quer que estejam sem dis-
tinções salariais ou de qualquer outra forma de preconceito.

Por isso, para o SindMetal a luta do Dia da Mulher é mais do que 
uma simples luta. É uma forma de alertar a todos que somos todos 
iguais. O SindMetal luta contra todas as formas de preconceito. Seja 
contra as mulheres, contra os homossexuais,  contra os nordestinos, 
os negros, os índios, ou as pessoas com necessidades especiais. Isto 
porque entendemos que somos todos iguais e merecemos o mesmo 
respeito e direito. Feliz dia Internacional da Mulher!

Bispharma

ELEIÇÃO: 11/03

PEDREIRA

PARTICIPE!

CEREST DE AMPARO

Eduardo Martinho Rodrigues, 
engenheiro de Saúde e 

Segurança do SindMetal

ATENÇÃO EMPRESAS

Um problema que vem se tor-
nando recorrente é a reclamação 
sobre a qualidade da refeição 
servida e dos ambientes dispo-
nibilizados pelas empresas. Re-
centemente, as queixas  de tra-
balhadores da FLEXTRONICS vêm 
aumentando. 

As reclamações são diversas: 
como tempo de espera para co-
mer e pagar, até a qualidade dos 
alimentos servidos. “Eles dizem 
que estão esperando até 50 minu-
tos para concluir uma refeição”, 
afirma o presidente do SindMe-
tal, José Francisco Salvino - Buiú. 
“Muitos afirmam  que tem poucos 
funcionários para atender, pois 
continuam o mesmo de antes da 
quantidade de funcionários ter 

ESTAMOS DE OLHO NA 
QUALIDADE DA REFEIÇÃO

PRA QUE ESPERAR

No dia 5 de março o Sindicato 
realizou assembleia com os tra-
balhadores da empresa Marson 
Metal, na cidade de Amparo. A 
novidade desta vez é que a nego-
ciação de Participação nos Lucros 
e Resultados - PLR não teve de 
esperar até o final deste ano. Já 
negociamos e foi aprovado pelos 

Assembléia com os trabalhadores da 
Marson antecipa negociações de PLR

trabalhadores no valor de 515 re-
ais, além da porcentagem do au-
mento da data-base da categoria 
(veja na contracapa deste jornal). 
O pagamento deverá ser efetua-
do até o dia 5 de dezembro deste 
ano. Lembre-se trabalhador: As 
vitórias na luta vêm dos trabalha-
dores em união com o Sindicato.

PLR

No dia 4 de março, O SindMetal 
realizou em suas dependências 
a 1º reunião com a comissão de 
trabalhadores e representantes-
da empresa Inbrasc, de Jaguari-
úna. Iniciando as tratativas sobre 
as negociações de Participação 
nos Lucros e Resultados –PLR, fo-
ram sugeridas várias proposta de 
metas a serem escolhidas.

Estas metas serão colocadas 
em negociação mediante a pro-
posta que será enviada pela em-
presa na reunião a ocorrer em 9 

SINDICATO SEDIA PRIMEIRA  
REUNIÃO COM COMISSÃO DA INBRASC

de março. , e algumas destas me-
tas são para propor nas negocia-
ções da PLR e também a empresa 
ficou de providenciar a proposta 
de metas para ser negociada na 
próxima reunião marcada para o 
dia 9 de março. Segundo o presi-
dente do Sindicato, José Francis-
co Salvino – Buiú, “é importante 
que os trabalhadores acompa-
nhem as negociações para que 
junto com o Sindicato consigamos 
atingir nosso objetivo”, ressaltou 
Buiú. 

CTB

A VOZ DA CTB CONTRA 
A OFENSIVA DA DIREITA

quase dobrado”, explica. 
 “Tentamos pelo diálogo, por 

isso em 2014 comunicamos a em-
presa a respeito dos problemas 
no atendimento no refeitório, da 
queda na qualidade da alimenta-
ção, assim como a questões rela-
cionadas aos armários e sanitários. 
Tudo tem limite, agora o Sindicato 
e os trabalhadores se cansaram 
com o pouco caso e querem que 
a Flextronics resolva de uma vez 
por todas esses problemas”, afir-
mou Buiú.

O presidente alerta a empresa 
para que caso isto continue de-
morando a se resolver e gerando 
reclamações, os trabalhadores 
irão se mobilizar juntamente 
com o Sindicato. 

Sindicato vem acompanhando as reclamações dos trabalhadores 

Leia a opinião de outros diri-
gentes da CTB sobre a atual con-
juntura política no país:

“O momento político que o país 
vive é de extrema gravidade porque 
o que esta em jogo não é o desti-
no de um governo, mas o destino do 
Brasil - um país próspero, soberano, 
democrático, que respeita e valori-
za o trabalho. Diante dessa ameaça, 
o dia 13 de março é uma data estra-
tégica para que nós possamos fazer 
uma contraofensiva à direita brasi-
leira, que quer retomar no Brasil a 
agenda do neoliberalismo. Dentro 
desse contexto, uma das grandes 
ameaças é a tentativa de desmorali-
zação e fragilização de um dos maio-
res patrimônios do povo brasileiro, 
a Petrobras. A questão de fundo é 
que os tucanos querem retomar o 
controle do país para privatizar essa 
empresa. Os petroleiros e petrolei-
ras de todo o país se somarão a esse 
esforço nacional no dia 13”.

Divanilton Pereira, secretário 
de Relações Internacionais da CTB

 “No dia 13, serão duas as rei-
vindicações dos trabalhadores: nós 
sairemos às ruas para protestar con-
tra a MP que ataca o seguro-desem-

prego e contra o PL sobre a terceiri-
zação. Sairemos também em defesa 
da democracia, pois há um claro mo-
vimento no Brasil para a desestabi-
lização do governo Dilma. Nós esta-
mos começando um novo governo e 
as forças políticas estão dando suas 
opiniões, seus recados. O trabalhador 
também tem que sair e dizer o que 
quer. Chega de ficar só esperando – 
precisamos ir à luta e dizer o que se 
espera do governo, o que queremos.”

Wagner Gomes, secretário-geral 
da CTB

“Esta em curso uma insana fúria 
golpista. Os algozes da direita ten-
tam impor a todo custo uma agenda 
regressiva e conduzir o país a uma 
instabilidade econômica e política. 
Esse quadro revela que devemos 
impulsionar as lutas em defesa da 
Nação, da soberania e da democra-
cia. O momento exige uma grande 
contraofensiva do movimento social 
em resposta à direita, em defesa dos 
direitos sociais e trabalhistas, da Pe-
trobras, da indústria nacional e por 
uma reforma política democrática. 
Vamos à luta”

Adilson Araújo, presidente nacio-
nal da CTB.


