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DIA DO METALÚRGICO 2014 FORÇA TAREFA 
Denúncie Irregularidades

 PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA

18 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA SANTA) - O CLUBE ESTARÁ FECHADO 
19 DE ABRIL (SÁBADO) - ABERTO - LANCHONETE FECHADA
20 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - ABERTO - LANCHONETE FECHADA
21 DE ABRIL (DIA DO METALÚRGICO) - ABERTO - LANCHONETE ABERTA
1° A 04 DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR)- ABERTO - LANCHONETE ABERTA 

Horário de funcionamento: das 09:00 às 19:00 horas.

As datas comemorativas pelo Dia do Trabalhador 
e Dia do Metalúrgico são marcos importantes na 
história da classe trabalhadora. 

O dia 21 de Abril, feriado de Tiradentes, foi 
escolhido como o DIA  do  METALÚRGICO 
para que, inspirados pelos mesmos ideais 
de liberdade, igualdade e fraternidade que 
nortearam a vida de Tiradentes, os metalúrgicos 
se sintam encorajados a levar adiante sua luta por 
melhores e mais justas condições de trabalho.

A comemoração do 1º de Maio - DIA do 
TRABALHADOR, simboliza toda uma história 
de luta da classe trabalhadora por condições 
dignas de trabalho. Empenhados nessa luta,  
muitos deram sua vida para que os trabalhadores  
conquistassem seus direitos. 

Surgiram assim as leis para definir a jornada 
de trabalho, horas extras, férias, 13° salário e 
demais direitos que a atual legislação assegura.

Por isso, essas datas comemorativas não podem 
perder de vista sua história de luta, devendo       
despertar a consciência de cada trabalhador 
para dar a sua contribuição  e  continuar essa 
luta, fazendo valer os direitos já adquiridos e a 
alçancar novas conquistas.

Fazer memória dessa luta é importante, pois 
possibilita usar a experiência do passado para 
analisar o presente e planejar estratégias de 
ações para o futuro.

Assim, a diretoria do Sindicato, com o objetivo 
de resgatar a história de luta dos trabalhadores  
propõe uma FORÇA TAREFA, com a participação 
de TODOS, para denunciar  situações de 
desrespeitos aos direitos dos trabalhadores.

Ainda, visando proporcionar união e lazer para a 
família  metalúrgica, elaborou uma  programação 
especial para a comemoração do dia 21 de abril - 
DIA DO METALÚRGICO de 2014.

A diretoria do Sindicato, em Seminário de 
planejamento de ações sindicais para 2014, 
definiu que nos meses de Abril e Maio, será 
realizada uma FORÇA TAREFA para apurar 
irregularidades cometidas pelas empresas. 

Dessa forma, não só os diretores do Sindicato, 
mas todos os metalúrgicos são chamados 
a somar forças e denunciar desrespeitos 
cometidos contra o trabalhador, seja na empresa 
onde trabalha ou qualquer outra de que tenha 
conhecimento. 

Para isso, deve procurar os diretores do Sindicato 
nas empresas ou a secretaria do Sindicato e 
informar qual é a empresa e quais infrações 
estão ocorrendo. Se preferir poderá fazer sua 
denúncia anônima pelo telefone 3382-4303, das 
8 ás 18:30 hr.

Todas as denúncias feitas no período serão 
encaminhadas aos Órgãos competentes para 
que sejam tomadas as medidas necessárias. 
LEMBRE-SE o “desrespeito ao direito de um só 
trabalhador é uma ameaça ao direito de todos”.

Faça sua parte DENUNCIE!!!

 O Clube de Campo estará aberto das 9:00 as 
19:00 horas e contará com uma programação 
especial no horário das 12:00 as 18:00 hrs. 

 Brinquedos Inflavéis
 Distribuição algodão doce  e pipoca
 Homenagem aos Metalúrgicos do ano -15 h
                                
TRAGA A SUA FAMILIA E PARTICIPE...

 Veja como será o funcionamento do Clube nos feriados:

IMPOSTO DE RENDA

Até 30 de abril de 2014 devem declarar o 
Imposto de Renda as pessoas que tiveram, 
em 2013, um rendimento superior a R$ 
25.661,70 ou quem teve descontado em folha 
de pagamento, em algum mês, qualquer valor 
de IR e queira a sua restituição. A declaração 
poderá ser feita no escritório situado na Av: XV 
de novembro, 1913 – Bairro Alto. O custo para o 
sócio do Sindicato é de R$30,00. Informações 
pelo telefone: 3384-8609.

Os sócios já cadastrados no escritório ou 
que possuem carteirinha podem se dirigir 
diretamente ao local. Associados que farão 
a primeira declaração ou sem a carteirinha  
deverão retirar autoriação no Sindicato para  
garantir o valor especial para associados.

Nos dias 18, 19 e 21 de abril haverá PLANTÃO  
para atendimento das 8 as 12 horas.



ACORDO NA ANTONIOSI GARANTE REFEIÇÕES 
AOS TRALHADORES

Em assembléia, trabalhadores da Libell 
aprovaram a renovação do acordo do PLR para 
este ano, com ajuste de 10,5% em relação ao 
anterior, mantendo-se as regras e metas.

O acordo foi finalizado após  longo período de 
negociação em que os trabalhadores relataram 
pressões e persegção por parte de representantes 
da empresa. Relataram ainda a falta de higiene 
no refeitório e presença de animais circulando 
levremente na empresa.

As denúncias foram apresentadas aos 
representantes da empresa que se propuseram 
a resolver a questão. Caso haja novas denúncias 
serão levadas ao conhecimento dos Órgãos 
competentes para providências necessárias.
Ainda em relação ao refeitório os trabalhadores 
e  Sindicato querem outras melhorias, não só na 

DEMISSÕES E 
IRREGULARIDADES NA 

BAMBOZZI SOLDAS

A empresa Bambozzi demitiu, no final de 2013 
e início de 2014, cerca de 60 trabalhadores 
sem pagar verbas rescisórias. O Sindicato 
entrou com ações judiciais para garantir o 
direito dos demitidos e vários acordos judiciais 
aconteceram. 

Além de cometer irregularidades de demitir 
coletivamente vários trabalhadores sem pagar 
verbas rescisórias a empresa vem cometendo 
outras infrações, como: não recolhimento do 
FGTS, atraso de salários aos trabalhadores 
administrativos, não conceção de férias na 
forma da lei. 

Assim o Sindicato fez representação no MPT 
para que estas irregularidades sejam corrigidas 
por meio de TAC – Termo de Ajustamento de 
Conduta, para forçar a empresa a respeitar a 
legislação sob pena de ter que pagar multa diária 
por infração e  pelo número de trabalhadores 
prejudicados.

A primeira audiência aconteceu no mês 
passado  e foi dado prazo para a empresa 
apresentar proposta visando regularizar a 
situação perante o MPT - Araraquara. Caso 
a empresa não apresente proposta que seja 
aceita pelo MPT, a procuradoria do Trabalho 
acionará judicialmente a empresa.

Os companheiros devem aguardar mais 
informações após audiência que ocorrerá em 
breve no MPT,  com a participação do Sindicato
e da empresa.

LIBELL: RENOVADO ACORDO DE PLR

ATENÇÃO!!! NOVAS PARCERIAS

No final de 2012, em negociações entre Sindicato 
e Antoniosi, ficou acordado que a empresa 
implantaria o fornecimento de refeições a seus 
trabalhadores até o final de 2013. No entanto, a 
Antoniosi não cumpriu o prazo, assim o Sindicato 
notificou a empresa e iniciou ações para pressionar 
o cumprimento do acordo. 

Após reuniões e reprovação de proposta inicial 
de fornecimento temporário de marmitex, os 
trabalhadores aprovam a implantação do forneci-

mento de refeições em sistema de restaurante, 
que teve início no dia 05 de março de 2014. Os 
valores cobrados e o cardápio das refeições são  
similares aos fornecidos por outras empresas 
metalúrgicas.

Embora com atraso no início do fornecimento 
das refeições, esta com certeza é uma importante 
conquista para o trabalhadores da empresa, que 
demonstraram muita união e disposição para 
lutar por melhorias. 

Esperamos que outras empresas também 
ofereçam este importante benefício a seus 
funcionários. Mas como só esperar não basta, 
é preciso que os trabalhadores destas empresas 
também tenham disposição para se organizar e 
lutar junto com Sindicato para também  alcançar 
esta e outras conquistas que signifiquem 
melhores condições ao trabalhador.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

decisões. Com isso,  o STJ decidiu suspender 
todas as ações para dar uma decisão uniforme 
e geral que resolverá a questão, podendo ser 
favorável ou contraria aos trabalhadores. 

Portanto o Sindicato continua aguardando 
o momento certo para entrar com as ações, 
se for o caso. Importante tranqüilizar os 
companheiros esclarecendo  duas questões básicas: 

1 - O prazo de prescrição de ações do FGTS é de 
30 anos, por isso o trabalhador não precisa ter pressa 
de entrar com as ações por medo de perder o prazo 
e seus direitos, como muitos oportunistas afirmam.

2 - Existe ainda, uma Ação Judicial com repercussão 
geral, movida pela Defensoria Pública no Rio 
Grande do Sul, que se favorável assegurará 
esse direito à todos os trabalhadores no país.

O SINDICATO ESTÁ ATENTO! AGUARDEM 
NOVAS INFORMAÇÕES.

CORREÇÃO FGTS  DESDE 1999....

A empresa  Mancini e Toledodo (Gerão) foi 
acionada judicialmente pelo Sindicato, em ação 
coletiva, para garantir pagamento aos trabalhadores 
que solicitaram ser dispensados, uma vez que 
a empresa atravessa crise e não cumpre com as 
obrigações trabalhistas. Sem receber os salários, os 
trabalhadores estavam paralisados a  cerca de 30 dias. 

A audiência foi marcado para agosto/14, mas 
em medida liminar o Sindicato já conseguiu o 
alvará para saque do FGTS e Seguro desemprego, 
bem como a penhora das máquinas para 
assegurar os pagamentos das verbas rescisórias. 

MANCINI E TOLEDO

higiene, mais na qualidade do desjejum (café),  
a instalação de ar condicionado e, porque não, 
fornecimento de refeições!

Os trabalhadores devem estar ainda mais 
unidos para que as próximas negociações 
possamos ser finalizadas com mais agilidade, 
pois quando  o PATRÃO percebe a UNIÃO entre 
os TRABALHADORES sente a necessidade de 
negociar.

 O Sindicato, por meio do departamento 
Jurídico e diretoria, vem acompanhando  a 
questão judicial envolvendo as correções 
pleiteadas sobre as contas de FGTS, desde 1999.

Nestas ações se busca a mudança da correção 
da TR para o INPC, o que poderá aumentar os 
valores em até 88%, dependendo de período.

No entanto, somente a cerca de 2 meses começaram 
a ter algumas decisões favoráveis aos trabalhadores,  
sendo que a Caixa Econõmica Federal recorreu das 

O Sindicato fechou novas parcerias em beneficio dos seus associados conheça os 
novos estabelecimentos e aproveite os descontos.

  MICROPRO  
Qualificação Profissional
AV. Tiradentes nº 890 -       
             Centro
Tel: 3382-4540


