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KLD (Amparo)
Em assembleia realizada em junho os tra-

balhadores aprovaram a proposta de Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR) de 2016 
no valor de 800 reais que foi dividida em duas 
parcelas. Uma já paga no dia 5 de julho e a 
segunda a ser paga no dia 5 de agosto. Ain-
da que o valor tenha sido superior ao do ano 
passado em 5,5%, o presidente José Francis-
co Salvino – Buiú conclama os trabalhadores a 
se sindicalizarem. “Somente unidos obtemos 
conquistas maiores”.

HTM (Amparo)
A Participação nos Lucros e Resultados 

(PLR) 2016 será paga em única parcela no dia 
20 de setembro. Com o valor de 600 reais, a 
PLR teve reajuste de 4,71% acima do valor 
do ano passado mas ainda estava aquém do 
desejado pelos trabalhadores. “Para conse-
guirmos valores maiores é necessária maior 
participação dos trabalhadores junto ao Sin-
dicato”, afirmou José Francisco Salvino em 
assembleia realizada em junho.

BISPHARMA
(Pedreira) >>>

Em uma importante 
conquista os trabalha-
dores aprovaram a Par-
ticipação nos Lucros 
e Resultados (PLR) de 
2016 com um reajuste 
de 10% sobre o valor do 
ano passado. Sendo as-
sim, ficou estipulado o 
valor de 950 reais que 
serão pagos em duas 
parcelas. A primeira no 
dia 15 de julho de 2016 
e a segunda em 16 de 
janeiro de 2017. Além 
disto, os trabalhadores 
também conquistaram 
a cesta básica, que 
a partir de setembro 
será um novo benefí-
cio adquirido através 
da mobilização e união 
com o Sindicato.

FLEXTRONICS
(Jaguariúna)
Iniciadas as nego-

ciações em 22 de ju-
nho. No dia 6 de ju-
lho a comissão esteve 
reunida para discutir 
as metas da empresa, 
onde algumas já foram 
fechadas.

FLÓRIDA ESTUFAS
(Jaguariúna)
Em assembleia re-

alizada no dia 7 de 
julho os trabalhado-
res aprovaram os va-
lores; A Participação 
nos Lucros e Resulta-
dos (PLR) de 2016 será 
paga em parcela única 
no dia 15 de julho no 
valor de 642 reais.

A reunião teve como 
tema central  a con-
vocação de plebiscito 
pela antecipação das 
eleições presidenciais. 
Como resolução da 
4º Reunião da Dire-
ção Plena da FITMetal 
aponta que a convoca-
ção de um plebiscito 
não se trata da opção 
ideal, mas sim de um 
caminho para devolver 
ao povo a soberania 
que lhe foi usurpada 
pela ação golpista. 

A diretora Ângela 
Martinez, represen-
tante da Secretaria 
da Mulher do SindMe-
tal, abriu as discus-
sões no segundo dia, 
ao lado do presidente 
da FitMetal, Marceli-
no Rocha. No período 
da tarde, Valdir Sil-
va, que é diretor do 
SindMetal e secretá-

rio de Comunicação 
da Fitmetal debateu 
sobre a inserção in-
ternacional da enti-
dade.

Com homenagem 
ao camarada Ademir 
Cavalcanti, diretor do 
Sindicato dos Metalúr-
gicos do Rio de Janeiro 
que faleceu no início 
do mês, foi aberta a 
4º Reunião da Direção 
Plena da FITMetal, em 
São Paulo. Ao final do 
encontro, realizado 
nos dias 30/06 e 1/07, 
foi aprovada a resolu-

ção em que a FITMe-
tal se soma a outros 
atores importantes do 
campo progressista e 
vem a público defen-
der a convocação de 
um plebiscito pela an-
tecipação das eleições 
presidenciais.

No entanto, é preci-
so frisar: não se trata 
da opção ideal, mas 
sim de um caminho 
para devolver ao povo 
a soberania que lhe 
foi usurpada pela ação 
golpista, por meio de 
um instrumento ga-

rantido pela Constitui-
ção, capaz de impedir 
a continuidade do go-
verno golpista.

A primeira mesa de 
debate foi sobre a con-
juntura política atual 
e contou com Altami-
ro Borges, presiden-
te do Centro de Mídia 
Alternativa Barão de 
Itararé, Nivaldo San-
tana, vice-presidente 
da CTB Nacional e se-
cretário sindical do 
PCdoB, e Airton San-
tos, coordenador téc-
nico do Dieese.

Segundo Altamiro 
Borges, saímos do pe-
ríodo da bonança para 
entrar na tempesta-
de. “Vivemos um gol-
pe que a cada dia fica 
mais evidente. Até os 
‘midiotas’ estão per-
cebendo que caíram 
em um golpe. A razão 
do golpe foi mexer em 
um projeto que esta-
va em curso no Brasil, 
que tinha seus proble-
mas, mas deu um rumo 
para o país. A mídia 
preparou todo o clima 
do golpe, a mídia criou 
Sérgio Moro e agora 
faz um esforço enorme 
para proteger o Michel 
Temer. Por isso, o movi-
mento sindical que não 
estiver na luta do ‘Fora 
Temer’ está perdido. 
Temos que aumentar a 
pressão para cima dos 
golpistas”, disse.

ACOMPANHE A AÇÃO SINDICAL NAS EMPRESAS

Green House (Jaguariúna)
Em assembleia realizada dia 20 de junho, 

os trabalhadores da Green House (Jaguariúna) 
aprovaram o valor da Participação nos Lucros e 
Resultados – PLR para 2016. Os valores deste ano 
tiveram um acréscimo de 9,88% em relação ao 
ano passado. “Com certeza uma vitória, diante 
de tanta choradeira dos patrões ainda consegui-
mos um reajuste acima do esperado”, afirma o 
presidente José Francisco Salvino – Buiú. Agora 

com o reajuste, o valor passará para 712 reais 
que serão pagos em duas parcelas. A primeira 
para 5 de julho e a segunda para 5 de agosto 
deste ano. “O valor foi aprovado por 100% dos 
trabalhadores que participaram da assem-
bleia. Durante a manhã também conversamos 
sobre a importância dos trabalhadores se sin-
dicalizarem e fortalecerem a entidade para, 
desta forma, prosseguirmos com as conquis-
tas”, diz Buiú. 



A maior porcentagem feminina no quadro de diretores - Novas empresas com representantes na diretoria - Confira aqui como foi a eleição de 2016

Pag03O Jornal dos Trabalhadores!Ano 28 - Edição 167JORNAL UNIDADE & LUTA  Julho de 2016Pag02

ELEIÇÕES 2016

Os trabalhadores associados determinaram, através do 
voto, que aprovam a diretoria atual. Na eleição realizada nos 
dias 19 e 20 de maio de 2016, 95,6% dos votos confirmaram 
a escolha pela continuidade dos trabalhados realizados até 
então.  “Ainda que tenha sido uma eleição sem outra chapa 
regularmente inscrita, os trabalhadores foram às urnas e fize-
ram questão de confirmar sua escolha”, conta animado José 
Francisco Salvino - Buiú, que será presidente pelos próximos 4 
anos.  Com a maior aprovação da história das eleições do Sin-
dicato, a diretoria agora comandará o SindMetal de 2016 a 

Com 95,6% dos votos dos associados, a diretoria do SindMetal 
é eleita com aprovação histórica para a gestão 2016-2020

A maior porcentagem feminina no quadro de diretores - Novas empresas com representantes na diretoria - Confira aqui como foi a eleição de 2016

Maior presença da Mulher
A nova diretoria também 

traz uma novidade: hoje 8 mu-
lheres integram o quadro de 
diretores, a maior proporção 
feminina na história do Sindi-
cato, entre 36 membros.  Buiú 
explica que, ainda que a base 
metalúrgica possua em seu to-
tal um número de mulheres 
pequeno em relação aos ho-
mens, elas também necessitam 
ser representadas na diretoria. 
“E mais: agora temos também 
uma delas que se comunica em 
LIBRAS (linguagem de sinais), o 
que facilita a comunicação nas 
empresas que possuem traba-
lhadores com necessidades es-
peciais”, afirma Buiú.

Apoio em Massa
Votaram 913 trabalhadores 

de um total de 1238 aptos (com 
mais de um ano de sindicaliza-
ção, conforme Estatuto). Destes 
votos, 873 votaram na Chapa 1, 
34 votaram em branco e apenas 
6 votos nulos.

 Para o presidente do Sin-
dicato, a votação consagradora 
traz ainda mais responsabilidade 
para a nova direção, que passa 
a ter 36 membros (até o atual 
mandato eram 24). “Creio que 
esse reconhecimento é fruto da 
seriedade do trabalho que faze-
mos, desde o início de nossa ges-
tão. O trabalhador vê em toda a 
diretoria aquilo que ele quer: a 
luta pelo desenvolvimento, por 
sua valorização, pelo emprego e 
por melhorias para toda a socie-
dade. Estamos sempre juntos, 
ao lado da categoria, em busca 
desses objetivos”, afirmou Buiú, 
logo após a contagem dos votos.

Perspectivas
Em meio ao atual cenário 

de crise política e econômi-
ca do país, os trabalhadores 
de Jaguariúna têm enfren-
tado muitas dificuldades, 
mas seguirão contando com 
todo o suporte de seu Sindi-
cato. “Nossa luta vai conti-
nuar ainda difícil por algum 
período, sem dúvida, mas 
temos que mobilizar os tra-
balhadores para que eles 
entendam o que realmente 
está acontecendo no país, 
com a direita deitando e ro-
lando. Não podemos deixar 
que esse cenário continue, 
pois seremos nós, da classe 
trabalhadora, os mais preju-
dicados com essa situação, 
inclusive com a perda de di-
reitos históricos”, pondera.  

Momentos conturbados
 Apesar de toda a aprovação, a eleição passou  por 

entraves jurídicos. Convocada inicialmente para o final de 
abril, um trabalhador associado tentou inscrever uma chapa 
concorrente em desconformidade com o Estatuto da enti-
dade. Visto que sua chapa foi prontamente recusada pela 
Comissão Eleitoral, o associado tentou pela justiça interrom-
per a eleição e tentar concorrer tendo a Central Única dos 
Trabalhadores - CUT como apoio. 

 O associado recorreu ao Poder Judiciário requerendo 
o cancelamento das eleições para que o seu pedido de ins-

Mulheres Metalúrgicas
Pela primeira vez na história do SindMetal, 8 mulheres agora farão parte do quadro da diretoria .

Além disso, outras empresas que antes não possuiam diretores agora terão seus representantes
dentro do Sindicato para representá-los

Eleição em Números
913 trabalhadores votaram em um total de 1238 aptos

837 votaram na Chapa 1, 34 votos em branco e 6 votos nulos

36 Diretores - a maior representatividade na base metalúrgica desde a fundação do SindMetal, em 1988

2016-2020: Mais 4 anos de trabalho sério e respeitado pelos trabalhadores. Parabéns aos associados!

2020, com a diretoria atual somada a novos integrantes, de 
forma que as principais empresas e regiões da base estejam 
representadas. 

“Hoje temos na renovação, integrante de empresa de Ser-
ra Negra, e também 4 novos diretores dentro da Flextronics, 
a maior empresa da base”, explica o presidente.  “Haverão 
também diretores de empresas que nunca tiveram represen-
tantes na diretoria, como a IG , NiquelPlast, Freeart e Delaval 
. Este novo quadro de diretores assume os trabalhos em agos-
to deste ano.

crição fosse analisado às vésperas da eleição. Desta forma, 
a juíza do Ministério doTrabalho da 15ª Região determinou 
então a suspensão temporária do pleito para que fossem 
recebidos os documentos e analisados os questionamentos 
do associado.

 Entretanto, como já havia antecipado a Comissão 
Eleitoral, os candidatos da Chapa 2 não estavam de acordo 
com o Estatuto que, segundo a juíza, é soberano. “Então 
ela após analisar determinou que prosseguíssemos as elei-
ções, que ocorreram nos dias 19 e 20 de maio com uma 
única chapa inscrita”, explica Buiú.


