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SINDMETAL
Jaguariúna, Pedreira, Amparo,

Serra Negra e Monte Alegre do Sul

Diretores do SindMetal são eleitos representantes da 
Federação dos Metalúrgicos durante Congresso
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Editorial

CADA UM DE NÓS TEM DE
FAZER O SEU PAPEL

Estamos em um momento de retrocesso 
em nosso País. Necessitamos mais do que 
nunca da mobilização de todos. Nosso Sindi-
cato têm se esforçado para tentar ao máxi-
mo conscientizar os trabalhadores a partici-
par ativamente da nossa luta sindical, pois 
só assim conseguiremos colocar peso nesta 
balança.

No final de abril, fechamos a rodovia 
Campinas-Mogi-Mirim em conjunto com o 
Sindicato dos Servidores de Jaguariúna e 
o dos Químicos durante o dia da Greve Ge-
ral. Recentemente, uma parte da diretoria 
estava em um Congresso da Federação dos 
Metalúrgicos debatendo esta crise política 
que está destruindo nossa nação. Enquanto 
isso, uma outra parte da diretoria esteve 
em Brasília (DF) participando dos protestos 
contra as reformas anunciadas pelo governo 
golpista.

Desta forma, companheiros e companhei-
ras, estamos fazendo nossa parte mas de-
pendemos que todos os trabalhadores assi-
nem conosco esta causa.

Nossa 12ª Festa dos Trabalhadores mos-
trou que estamos unidos. Mas precisamos de 
todos. Mais do que nunca sua sindicalização 
é importante. Precisamos de você para que 
nossos direitos permaneçam e para que pos-
samos continuar lutando por outros. 

Vem com a gente. Sindicato é de todo 
mundo!    A diretoria 

Diretores do SindMetal participaram 
de um Congresso que reuniu metalúr-
gicos e metalúrgicas de todo o País, na 
cidade de Guarulhos. Um grande en-
contro de dirigentes sindicais filiados à 
FITMETAL – Federação Interestadual de 
Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil, 
reunidos para debateram a conjuntura 
nacional, e o plano de lutas para os pró-
ximos anos e elegerem nova diretoria.

Após três dias de debates, os delega-
dos e delegadas elegeram nova diretoria 
para a Fitmetal para o mandato de 2017-
2020, encabeçada pelo atual presiden-
te da Federação, Marcelino da Rocha, 
aprovada por unanimidade.

Representação Forte
Cinco diretores do SindMetal agora 

compõe a nova diretoria da federação. 

O presidente  José Francisco Salvino – 
Buiú é  responsável pela secretaria de 
Política Institucional e o diretor Tia-
go Maestro, pela secretaria de Saúde 
e Meio Ambiente. Integram também 
a nova diretoria da Fitmetal, Sandra 
Mara e Wellington Guilherme, ambos 
como diretores plenos e Ângela Marti-
nez como suplente de Conselho Fiscal 
da entidade.

2º Congresso da FITMETAL

Protestos na capital do País tem participação da Diretoria
Destaque: Em Brasília, parte da diretoria engrossou o movimento contra as Reformas em conjunto com milhares de 

pessoas de todo o País. Este é o seu Sindicato. Defendendo o direito de todos os trabalhadores!

Magneti- Marelli (Amparo)
Cerca de 90% dos trabalhadores da empresa acabaram de aprovar a Par-

ticipação nos Lucros para o ano de 2017. Ficou acertado o valor a ser pago 
em duas parcelas. A primeira de R$1.900,00 no dia 9 de junho de 2017 e a 
segunda parcela (condicionada às metas) será paga em 30 de dezembro de 
2017. “A PLR já conquistamos, agora seguimos a luta pela Campanha Sala-
rial e conto com a mobilização e união de todos”, afirma Buiú.

Ibramed (Amparo)
Apresentada aos trabalhadores, a 

primeira proposta da empresa foi re-
provada em assembleia. A negociação 
continua mas a empresa só melhorou 
a proposta em 5%. ” Acho o valor bai-
xo e explicamos isso aos trabalhado-
res, mesmo assim  foi aprovada a pro-
posta com uma diferença de 2 votos”, 
afirma Buiú. Durante assembleia, o 
presidente fez questão de ressaltar 
a união. ” Temos que estar firmes e 
mobilizados para valorizarmos  nossa 
força de trabalho”, encerra.

Delaval  (Jaguariúna)
Encerradas as negociações. Em assem-

bleia,  os trabalhadores da empresa  apro-
varam a proposta negociada  com o valor 
mínimo de R$ 1.200,00  que serão pagos 
em única parcela no mês de março de 
2018.
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Comparecimento em massa dos trabalhadores associados comprova a união de todos para os próximos desafios

No dia 7 de maio foi realizada a 12ª FESTA 
DOS TRABALHADORES, evento produzido pelo 
SINDMETAL, em comemoração ao Dia Interna-
cional do Trabalho. Cerca de 3 mil pessoas, en-
tre associados e familiares, prestigiaram mais 
uma vez o evento que, pelo 7º ano consecuti-
vo, é exclusivo para os associados e trabalha-
dores das fábricas metalúrgicas de Jaguariúna, 
Pedreira, Amparo, Serra Negra e Monte Alegre 
do Sul.

Conforme explica o presidente do SindMe-
tal, José Francisco Salvino – Buiú, a festa se 
tornou uma tradição na região. “Os trabalha-
dores já esperam por esse evento que fazemos 
há 7 anos exclusivamente para os associados.”, 
conta ele. “Diferente de muitos outros luga-
res, aqui uma grande parte dos trabalhadores 
reconhece o nosso Sindicato como combativo, 
por isso comparece e apoia todas as nossas ati-
vidades”, explica o presidente

A Festa dos Trabalhadores é um evento de 
5 horas que acontece todos os anos no Ampa-
ro Athlético Club, um dos mais antigos e im-
portantes da região, o qual o SindMetal possui 
uma parceria.  “E como em todos os anos, nós 
realizamos diversos sorteios de prêmios, como 
utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e 
a estrela da festa, a moto 0Km”.

TEMPOS SOMBRIOS
Enquanto os pequenos se divertiam no espaço próprio, pais e mães dentro 

do salão ouvem atentamente os discursos feitos pelos diretores e assessores 
do sindicato. E o discurso foi realista.

Apesar de todos estarem em uma grande festa, não se podia deixar de falar 
do que está acontecendo lá fora, em Brasília e que refletirá diretamente no 
chão de fábrica. A crise, que há tempos era anunciada, dá suas caras. Muitos 
são os trabalhadores de nossa categoria que perderam o emprego neste ano 
que nos separa da última Festa. “Se comemoramos, é apenas devido à luta 
que travamos no dia a dia pela sobrevivência de cada trabalhador e de seu 
Sindicato”, afirma Joaquim Amorim, assessor político da entidade. Conforme 
ele explica, o golpe desferido contra a democracia em nosso país, agora co-
meça a deixar claro aos trabalhadores qual eram suas verdadeiras intenções.

“Nós já denunciávamos seu caráter antidemocrático e elitista. Todos os 
movimentos feitos após a cassação da Presidente Dilma e a posse do Golpista 
Temer, as mudanças contra o povo estão muito aceleradas. Congelou-se o 
investimento na saúde e educação por 20 anos, acabaram com a indústria da 
construção civil,  naval, petroleira e tentaram ainda acabar com a indústria 
da carne.”, disse o assessor.

Ele lembra, também que, não contente com acabar com as bases econô-
micas dos pais, o grupo elitista busca, e tem conseguido destruir a CLT (Con-
solidação da Legislação Trabalhista), construída ao longo de dezenas de anos 
pelos trabalhadores que muito lutaram. 

“E também tentam por ao chão a Previdência Social, duramente conquis-
tada pelos trabalhadores. Aposentadoria para todos e com ganhos media-
namente justos, nunca mais”. A partir de agora, somente com mobilização 
e união de todos é que conseguiremos barrar esse retrocesso que já está 
acontecendo”, encerra.

CHURRASCO 0800
Não são apenas os prêmios que atraem uma verdadeira multidão para 

a festa. Para os associados que apoiam o Sindicato, é servido um almo-
ço farto com muita carne assada, boi no rolete, um cardápio variado de 
saladas e acompanhamentos, além de  refrigerante e Chopp à vontade. 
Com fartura, a comida e bebida é servida ao som da dupla Edu & Nando. 
Estes, que prestigiam o evento todos os anos enriquecendo ainda mais a 
festa e fazendo os casais se empolgarem na dança. Já para as crianças, a 
Festa reserva um espaço especial com diversos brinquedos e barracas de 
cachorro-quente, algodão doce, pipoca, e animadores realizando pintura 
de rosto, distribuindo balões infláveis, além dos palhaços, o Mixirica, tam-
bém sempre presente na Festa.

A Festa dos Trabalhadores Metalúrgicos do SindMetal é exclusiva para 
os trabalhadores associados e ocorre todos os anos em Maio, em comemo-
ração ao Dia Internacional do Trabalho, e ao aniversário da entidade, que 
acontece no dia 20 do mesmo mês.


