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C erca de 4 mil pessoas pres-
tigiaram a 10ª Festa dos 
Trabalhadores, promovida 

tradicionalmente pelo SindMetal 
Jaguariúna e Região. A grandiosa 
festa aconteceu mais uma vez no 
Amparo Athlético Club, no dia 4 de 
maio, em homenagem ao Dia Mun-
dial dos Trabalhadores, comemora-
do no dia 1º do mesmo mês.
 Durante todo o evento, 
animado pelo mestre de cerimô-
nias J. Mello, foram sorteados de-
zenas de prêmios, entre eles, uma 
moto 0km. A festa contou com um 
grandioso churrasco, chopp, refri-
gerante e acompanhamentos, além 
de brinquedos e diversões para as 
crianas, como pintura de rosto, e 
distribuição de hot-dogs, bexigas e 
algodão-doce. Também para diver-
tir os convidados, a turma do pa-
lhaço Mexerica marcou presença, 
assim como a dupla Edu e Nando, 
que não deixou ninguém parado ao 
som do sertanejo regional.
 Neste ano, o evento con-
tou com o acesso informatizado 
utilizando o Novo Cartão do As-
sociado, de forma a controlar o 
acesso exclusivo para sindicaliza-
dos. “Nós fizemos uma campanha 
para que todos os trabalhadores 
fizessem seu Cartão e de sua famí-

10ª Festa dos Trabalhadores promovida 
pelo SindMetal é um grande sucesso

Evento é marcado com diretoria reunida protestando contra a “Lei da Terceirização”

Evento contou com diversas atrações para a criançada, como
 pintura de rosto, balões infláveis e brinquedos, além de 
distribuição de algodão-doce, pipoca e cachorro-quente

FESTA E UNIÃO

lia, para garantir o acesso à Festa”, 
afirma o presidente José Francisco 
Salvino - Buiú. “Assim nós podemos 
garantir a segurança e integridade da 
família do trabalhador na festa, uma 
vez que todos que acessaram os por-
tões do clube foram registrados pelo 
sistema. Sem dúvida, foi a festa mais 
tranquila dos últimos anos, sem de-
sordem ou perturbação causada por 
pessoas de fora da nossa categoria”, 
explica Buiú.

SOMOS CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO
 Como tema da Festa, presi-
dente e diretores discursaram sobre 
a importância dos trabalhadores se 
mobilizarem junto ao seu Sindicato 
para lutarem juntos contra o projeto 
da Terceirização (conhecido como PL 
4330, antes de ser encaminhado ao 
Senado), para evitar, assim, a supres-
são de direitos trabalhistas conquis-
tados na última década.
 Para o presidente, este é um 
momento importante em que todos 
os trabalhadores devem se unir.  “Os 
trabalhadores devem estar unidos 
neste momento e contar com a nossa 
ajuda em todos os sentidos para aca-
bar de uma vez com a pretensão dos 
empresários em destruírem nossos 
direitos”, reiterou o presidente.

Curte lá! Confira a lista de 
ganhadores  e o álbum de fotos em

www.portaldostrabalhadores.com.br  
 e no facebook.com/Sindmetalurgicos!

Só pra Associado!
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Se existe um momento em nossa história recente 
em que os trabalhadores mais necessitaram se mobilizar 
para impedir um retrocesso gigantesco nas nossas con-
quistas, este momento é agora.

Estamos diante de um cenário completamente desfa-
vorável aos trabalhadores com as leis que tramitam no  
Congresso e no Senado Federal.

O mês de maio possui diversos motivos para não ser 
esquecido. Em 1º de maio comemoramos o Dia Mundial 
do Trabalho. No dia 4 de maio realizamos a maior festa 
já realizada para o trabalhador e sua família do SindMe-
tal. No dia 20 de maio comemoramos também 27 anos de 
atuação de nossa entidade, e que sempre esteve engaja-
da em tanta lutas nas fábricas de nossa região.

Desta forma, que este mês de maio possa ter sido, 
então, como forma de reflexão para podermos enxergar 
a nossa capacidade de nos unir, de nos mobilizar e desta 
forma conquistar cada vez mais direitos e benefícios. E 
muito além disso, que possamos impedir que quaisquer 
uma dessas conquistas sejam reduzidas ou retiradas de 
nós. E para isso, devemos nos manter unidos, presentes  
e atuantes na vida sindical e juntos então garantirmos 
um futuro melhor para nós e nossos filhos.

Gostaria de aproveitar este espaço também para pa-
rabenizar a todas as mães, mais uma data a ser comemo-
rada em maio, e que o SindMetal sempre fez questão de 
lembrar com carinho e atenção pois sabe e reconhece o 
valor destas mulheres e suas batalhas contra o precon-
ceito de gênero, classe, cor e tantos outros presentes na 
vida destas guerreiras que dão a vida pelo bem de seus 
filhos. 

José Francisco Salvino - Buiú (presidente do SindMetal)

SINDMETAL E CEREST DE AMPARO 
REATIVAM SERVIÇO DE SAÚDE

SAÚDE 

Maio mês das mães,
dos trabalhadores,
do SindMetal e de 

nossas lutas contra a 
terceirização!

N o dia 29 de Abril, foi realizada reunião no Centro 
de Referência de Saúde do Trabalhador - CEREST de 
Amparo, retomando a agenda do serviço para aten-

dimento da população com a participação dos maiores interessa-
dos, os usuários e seus sindicatos de classe.

 Neste encontro, participaram dois representantes do 
SindMetal: o secretário e o engenheiro de Saúde, Segurança e Pre-
vidência do SindMetal, Tiago Maestro, e  Eduardo Martinho Rodri-
gues. Também estiveram presentes na reunião diversos represen-
tantes sindicais das 16 cidades abrangidas como os Comerciários, 
os Químicos, os Ceramistas, além da participação de represen-
tantes do INSS, que estiveram por lá para esclarecer dúvidas. O 
encontro foi realizado por Olga Monteiro Vieira, que é psicóloga 
e coordenadora  do CEREST - Amparo. “Eu assumi o cargo no iní-
cio do ano e resolvemos fazer um balanço das ações de 2014 e 
também discutir as ações de 2015. A parceria com os sindicatos, 
principalmente com o SindMetal é fundamental”, destaca a coor-
denadora.

 O CEREST - Amparo abrange 16 cidades de nossa região 
(Pedreira, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Jaguariúna, entre 
outras, além de Amparo)  e de acordo com à iniciativa dos repre-
sentantes do SindMetal e o emprenho da coordenadora, a entida-
de já definiu ações futuras em uma agenda para 2015.

 Os representantes do SindMetal fizeram uma explanação 
sobre a trajetória e importância do CEREST da região, desde sua 
fundação, em agosto de 2004. Entre as propostas apresentadas 
pelo SindMetal  foi acolhida a divulgação do Centro em forma de 
panfletos informativos que serão distribuídos em todas as 18 cida-
des. Como marco inicial, escolheu-se o município de Jaguariúna 
para a realização de um workshop e entrega dos materiais infor-
mativos, que aconteceu no dia 9 de maio, no centro da cidade.

O CEREST
 O Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Am-

paro (CEREST) é um serviço público de saúde especializado que 
atende qualquer trabalhador com problemas de saúde que possam 
ser causados ou agravados pelo trabalho.

 Estes trabalhadores são encaminhados pelas unidades de 
Saúde de Família, Centro de Especialidades, Sindicatos de Traba-
lhadores, entre outros. Como em todo o Sistema Único de Saúde 
(SUS), o serviço atende à jovens e adultos de qualquer função, 
com ou sem carteira de trabalho assinada. VOCÊ SABIA?

A PLR em todas as empresas similares à sua em nossa 
região deve pagar o mesmo valor. VEJA AQUI O ACORDO

Empresas com até 50 trabalhadores: 788 reais em duas par-
celas de 394 reais. Uma que já deve ter sido paga em março e 
a segunda parcela que deverá ser paga até o dia 5 de setembro 
deste ano. Fique atento e em caso de dúvidas procure o SindMetal.

Empresas com mais de 50 trabalhadores: estipulado o valor 
acima como mínimo, entretanto à livre opção dos empresários em 
poder aumentar este valor através de negociações com seu Sindi-
cato. Nesta hora, é importante a mobilização de todos para con-
quistar valores melhores. 

Participe das assembleias com o seu Sindicato.

AGENDA ANUAL

A diretoria do SindMetal 
está a pleno vapor nas ne-

gociações referentes à Participa-
ção nos Lucros e Resulatos - PLR 
do ano de 2015. 

Entre as empresas que ainda 
estão sendo negociadas, estão a 
SUPERA, INBRASC, DELPHI, MAG-
NETI-MARELLI, FLEXTRONICS e LO-
PES ARTEFATOS. 

Sob uma grande expectativa, 
no mês passado foi realizada as-
sembleia com os trabalhadores da 
DELAVAL, uma vez que em 11 anos 
que a empresa estava no municí-
pio de Campinas, os trabalhadores 
jamais obtiveram o benefício.

PRÓXIMAS EMPRESAS
Outras negociações de PLR 

acontecem paralelamente  de 
acordo com cronograma anual. 
Somente nos meses de maio e ju-
nho ,mais de uma dezena de ou-
tras empresas estarão debatendo 
a PLR.  São elas: HTM, JOFRAMA, 
KLD, PACETTA, INTERROL, KR MAI, 
MMT INSTALAÇÕES, STEULA, MTE- 
THOMSON).

Após negociar com as empre-
sas, a direção do SindMetal leva 

as propostas apresentadas pelos 
empresários para apreciação dos 
trabalhadores em assembleias rea-
lizadas nas portas das fábricas.  

Assim que aprovadas, o acor-
do é assinado e os trabalhadores 
passam a receber o benefício nas 
datas e valores combinados. Caso 
não sejam aprovadas, o SindMetal 
realiza uma nova proposta com as 
alterações explanadas pelos traba-
lhadores e novamente uma reunião 
é marcada com a empresa para 
que os valores ou datas sejam re-
vistos. Somente após este processo 
é que os trabalhadores garantem 
suas conquistas por intermédio de 
seu Sindicato de classe.

Portanto, a mobilização e união 
dos trabalhadores é de importância 
vital para o sucesso da negociação. 
“Quando todos os trabalhadores es-
tão juntos, a gente consegue pres-
sionar a empresa a conceder melho-
res benefícios para as empresas que 
estão em negociação, e a iniciar 
esta negociação caso nunca tenham 
sido feitas antes, como a Delaval”, 
afirma José Francisco Salvino - Buiú, 
presidente do SindMetal.

Sindicato firme nas 
negociações de PLR de 2015

Com mobilização os resultados se tornam muito mais expressivos, diz presidente

Delaval

ELEIÇÃO: 26/05

JAGUARIÚNA

PARTICIPE!

INSCRIÇÕES: 
de 06 a 20/05

União com outros Sindicatos trouxe mais força
 para a entidade e a divulgação do serviço 

ESTAMOS DE OLHO

No dia 23 de abril o SindMetal 
realizou fiscalização na empresa 
COPIZA CONSTRUÇÕES METÁLI-
CAS, em Serra Negra, com a pre-
sença do secretário de Saúde e 
Segurança do Trabalho, Tiago Ma-
estro em conjunto com o auditor-
fiscal do Trabalho, Antonio Carlos 
Avancini. Segundo o auto de infra-
ção expedido pelo fiscal, a empre-
sa deixou de cumprir a disposição 
legal sobre segurança e medicina 

NA PORTA DAS FÁBRICAS

No dia 6 de maio o Sindicato 
realizou uma assembleia com os 
trabalhadores da IBRAMED (Am-
paro). A assembleia foi realizada 
para votação da proposta de PLR 
da empresa, e também para aler-
tar sobre o risco de precarização 
do trabalho com a chamada Lei da 
Terceirização. “De uma forma sim-
ples, ao invés dos trabalhadores 
darem lucro a uma empresa, agora 
eles terão de dar lucro a duas em-
presas”, explicou José Francisco 
Salvino - Buiú aos trabalhadores.

Durante a assembleia, apenas 
60% dos trabalhadores presentes 

Trabalhadores da Ibramed aprovam 
acordo com inexpressiva maioria

Apenas 60% dos trabalhadores aprovaram o acordo, 
o que mostra o descontentamento de uma grande parte dos funcionários

Em uma assembleia realiza-
da no dia 7 de maio, o SindMetal 
esteve também na empresa ERCA 
Alumínios, no município de Pedrei-
ra, para passar a proposta aos tra-
balhadores.

Os valores negociados foram 
aprovados pela maioria dos traba-
lhadores e o resultado comprova a 
eficácia da mobilização. 

Ciente da importância em es-
clarecer aos trabalhadores sobre 
os riscos do projeto de terceiriza-
ção que agora tramita no Senado, 

Erca Alumínio irá pagar 645 reais de PLR

aprovaram o acordo proposto pela 
empresa. “Isso demonsta clara-
mente um descontentamento ge-
ral com as negociações. E não é 
por menos. Tem empresas meno-
res que esta que estão pagando 
valores maiores bem mais satisfa-
tórios, mas isso necessitou mobili-
zação de todos os trabalhadores”, 
encerra o presidente. “Somente 
com a força de todos é que atingi-
remos nossos objetivos”. 

Valor aprovado: 573 reais a 
serem pagos em 15 de maio de 
2015

durante a assembleia, Buiú deu 
seu recado aos trabalhadores: 
“Vamos lutar contra o projeto 
de terceirização para garantir 
nossos direitos. A hora é de nos 
unirmos contra este projeto pa-
tronal de execução das nossas 
conquistas”. 

Valor aprovado: 645 reais 
com primeira parcela em 30 
de julho de 2015 e a segunda 
parcela em 15 de dezembro de 
2015

do trabalho. Foi constatado, ain-
da segundo o auto, outras diversas 
irregularidades, tais como prote-
ções incompletas nos maquinários, 
fiação exposta, e desorganização 
do ambiente de trabalho com  ma-
teriais e ferramentas espalhados 
pelo chão. Além disso, não possui 
laudo dos bombeiros, exigido tam-
bém pela legislação. A empresa 
poderá recorrer dos valores impos-
tos pela autuação. 

Empresa de Serra Negra é autuada
por auditor-fiscal do MTB

Atenção Trabalhadores 
da Funilaria e Pintura


