SINDMETAL

Jaguariúna, Amparo, Pedreira,
Serra Negra e Monte Alegre do Sul

Abril /2018

Dia 6 de maio

das 12h às 15h
no Amparo Athlético Club
R. Condé Parnaíba, 140 - Centro, Amparo - SP
A megafesta mais badalada dos metalúrgicos está em sua
13ª edição. A Festa dos Trabalhadores, que acontece agora
em maio, também faz parte das comemorações de 30 anos
do SindMetal (veja na matéria abaixo)
Como sempre, a festa, que é exclusiva do trabalhador associado e sua família, trará muita diversão com comida e
bebida para todos, diversão para a garotada e tudo isso animado com apresentações musicais e sorteio de diversos prêmios, sempre presentes na festa tradicional do Sindicato.
José Francisco Salvino - Buiú, presidente da entidade,
lembra que o evento deve servir também para reflexão e
conscientização dos trabalhadores. Buiú diz que mais dos
que nunca os trabalhadores devem estar unidos para combater os prejuízos trazidos pela Reforma Trabalhista, aprovada
em novembro passado.
“Estamos em um momento importante da nossa história.
O momento é de união e mobilização de todos os trabalhadores. A festa é um momento onde podemos nos confraternizar
mas, acima de tudo, de se conscientizar que somente juntos
com o Sindicato conseguiremos resistir e avançar em todas
as negociações”.

Não esqueça de levar seu Cartão do Associado e de sua família para acesso ao Clube, e boa festa!

No dia 20 de maio de 1988 surgia uma pequena associação de trabalhadores que, descontentes
com as condições de trabalho, resolveram se unir
para lutar juntos contra a exploração patronal e a
supressão de seus direitos.
Criada no município de Amparo, a população desta cidade se deparou pela primeira vez com
uma ferramenta legítima de luta dos trabalhadores. Os empresários tiveram que recuar diante das
greves e mobilizações geradas pela união destas
pessoas, que queriam resguardar seus direitos e
sua segurança no trabalho.
Com o passar dos anos, a confiança dos trabalhadores no Sindicato cresceu , e hoje é um dos
maiores sindicatos metalúrgicos do Estado, filiado à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil (CTB), a terceira maior central sindical

do País.
Junto com os trabalhadores que apostaram na
entidade, o Sindicato também conquistou o respeito dos empresários, fazendo com que estes ficassem atentos aos direitos de seus funcionários,
ou teriam um verdadeiro problema a ser enfrentado.
Se nestes 30 anos chegamos aonde estamos, é
porque tivemos sempre vocês ao nosso lado. Neste momento de crise e de supressão de direitos
trabalhistas, mais do que nunca o Sindicato precisa de todos para seguir adiante em Campanhas
cada vez mais vitoriosas.
Este Sindicato é parte de sua vida. E sua contribuição é essencial para uma melhor qualidade
de vida de você e sua família. Participe desta história e Sindicalize-se agora mesmo!

GREVE EM JAGUARIÚNA

Trabalhadores da Freeart-Seral seguem de braços cruzados em busca de seus direitos
A greve iniciada no dia 16 teve como principal motivo
o não pagamento dos vencimentos de dois meses consecutivos,
deixando os trabalhadores sem poder honrar seus compromissos
Segue a paralisação geral dos trabalhadores
da Freeart-Seral (Jaguariúna). A empresa se manifestou no dia 18/4 em reunião com o Sindicato,
mas sem perspectiva de solucionar os problemas
imediatamente. Para o presidente do SindMetal,
José Francisco Salvino – Buiú, inúmeras tentativas de negociação já foram feitas nos últimos
meses, entretanto, sem sucesso. “Não é de hoje
que a empresa vem apresentando problemas e
os trabalhadores estão a cada dia mais descontentes se queixando ao Sindicato”, afirma.
Conforme explica o presidente, representantes da empresa informaram que estão vendendo um de seus maquinários e que este dinheiro
obtido seria suficiente para quitar a dívida com
os funcionários. “Também informaram que irão
vender uma linha de produção para cumprir com
as obrigações. Mas nós, dirigentes sindicais, estamos realmente preocupados com essa incerteza dos pagamentos, pois ao nosso ver está caminhando para resultados ainda piores”.
Até o momento, a empresa não pagou os sa-

PLR

Seguem as negociações do mês

lários do mês de março, o que deveria ter ocorrido
no dia 5/3 e o vale de 20/3. “E agora no dia 20
de abril também já deixou de efetuar o depósito
do pagamento de 5/4 e o vale mensal do dia acumulando os pagamentos de dois meses seguidos”,
explica. “Imagina estes trabalhadores todos sem
conseguir pagar aluguel, as contas da casa, a situação que eles se encontram, é lamentável”.
SUCESSIVAS QUEIXAS
Não é de hoje que a empresa vem causando
transtornos aos trabalhadores. O SindMetal, representante legal destes trabalhadores, já vem denunciando as irregularidades que cercam a gestão
de pessoal há um bom tempo. “Demissões cujas
homologações são feitas tendo o parcelamento dos
pagamentos, e que nem sempre tem os prazos respeitados, assim como a falta de depósito obrigatório do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS, entre outros, são de prática corriqueira”,
explica Buiú. Ele afirma quanto ao FGTS que já foi
entrado na justiça e no mês que vem será a audiência. “A revolta entre eles é visível, pois alegam

Como sempre na luta em defesa dos trabalhadores, o Sindicato negocia com diversas empresas
durante o ano a Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Trabalhadores da Marson Metal (Amparo) aprovaram recentemente a PLR para este ano, com uma
parte recebida no dia 18 de abril e o restante a ser
pago em 14 de maio.
Estão abertas as negociações com as empresas
Magneti-Marelli (Amparo) e MCA (Pedreira). Em
breve outras empresas também iniciarão o processo de negociação com o Sindicato e os trabalhadores. “Quando todos se mobilizam, a conquista é
garantida!”

que dão o máximo de si para o desenvolvimento
do seu trabalho, mas a empresa os trata com
o maior desrespeito, sequer manifestando qualquer intenção de dar cabo da situação negativa
existente”, afirma Buiú. “Desta forma manteremos a greve por tempo indefinido até que os problemas sejam definitivamente resolvidos”.

PANORAMA POLÍTICO

Milhares de manifestantes tomaram Curitiba em
defesa da saída da prisão do ex-presidente Luis Ignácio Lula da Silva. Em apoio e solidariedade, o acampamento dos militantes está a cada dia maior e é um
exemplo de organização.

URGENTE

GRUPOS PATRONAIS DE PLANOS
MÉDICOS QUEREM FIM DO SUS
Se aprovada, mais da metade da população ficará sem atendimento gratuito
O “1º Fórum Brasil - Agenda Saúde” que aconteceu no início do mês teve a ousadia de propor um
“Novo Sistema de Saúde”, organizado pela Federação Brasileira de Planos de Saúde, com participação
do Ministério da Saúde, de deputados e senadores.
Durante o evento, foi apresentada proposta de
desmantelamento do SUS pela via do estrangulamento de seu financiamento. Segundo Espiridião Amin,
ex-governador e atualmente deputado federal (PP-SC), a justificativa estaria no fato do SUS ser “um
projeto comunista cristão” (sic). A alternativa, defendida no seminário, seria construir um “Novo Sistema Nacional de Saúde”. Entre suas características,
segundo apresentação feita por Alceni Guerra, ex-ministro da Saúde no governo Collor e ex-deputa-

Diretores acompanham todos os dias a mobilização

do federal pelo DEM, estaria a transferência de
recursos do SUS para financiar a Atenção de Alta
Complexidade nos planos privados de saúde. A
meta, segundo ele, seria garantir que METADE DA
POPULAÇÃO DEIXE DE SER SER ATENDIDA DE FORMA
PÚBLICA, gratuita e universal e passe a ser atendida exclusivamente de forma privada.
Este é mais um retrocesso que visa a atender
a fome incessante de dinheiro dos empresários de
planos de saúde e que desmancha um dos principais avanços sociais conquistados por governos
populares. Esta incongruência está aproveitando
o momento de inconformidade dos brasileiros e
passando por cima como foi feito com a Reforma
Trabalhista, em novembro passado.

O ativista argentino Adolfo P. Esquivel, Nobel da
Paz em 1980, está denunciando mundialmente o Brasil por Estado de Exceção. Ele também é o responsável
pela indicação de Lula ao Nobel da Paz, e o manifesto
já conta com mais de 300 mil votos até o momento.
Após invasão no MST ao suposto triplex de Lula
no Guarujá-SP, a farsa da prisão do ex-presidente se
tornou notória, pois foi verificado que o apartamento não passou por nenhuma reforma, nem tampouco
recebeu o elevador que levou Moro a encarcerá-lo.
A senadora Ana Amélia (PP-RS) é repudiada pelo
Instituto da Comunidade Árabe após declarar falsas
informações a público, confundindo propositalmente
a emissora de TV Al JaZeera com o grupo terrorista Al
Qaeda. Após descoberta a farsa, a senadora foi alvo
de centenas de “Memes” debochando da atitude preconceituosa e que estimula o ódio e xenofobia contra
o povo Árabe.
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