
Alternativa para evitar de-
missões, o PPE (Programa 
de Proteção ao Emprego) já 
está tendo adesões na re-
gião do ABC.

Na Rassini Automotive, 
empresa de autopeças de 
São Bernardo do Campo, o 
programa foi aprovado por 
unanimidade. O acordo pre-
vê a redução de 15% da jor-
nada com igual redução dos 
salários para os 550 traba-
lhadores e a complementa-
ção pelo Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) de me-
tade dessa redução salarial 
(7,5%). 

O acordo terá duração de 
quatro meses e vai garan-
tir estabilidade de emprego 
por mais dois meses depois 
desse período.

Várias outras indústrias 
de lá já demonstraram inte-
resse no programa.

Adesões ao Programa de 
Proteção ao Emprego já 
começaram no ABC

Palavra do Presidente

Romeu Martins 
presidente interino

O presidente Renato 
Mamão precisou se afastar 

por motivo de saúde, 
mas já está melhor e logo 

retomará as atividades

Assembleia na Rassini Automotive, que aprovou por unanimidade adesão ao PPE por quatro 
meses; programa também é discutido na Mercedes, onde houve greve por demissões em massa

Sindicalistas da CUT durante protesto no 
domingo, em frente ao Instituto Lula

CUT celebra a democracia e 
pede fim da intolerância
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Mais de cinco mil pes-
soas participaram no do-
mingo, dia 16, do ato pela 
democracia, contra o ódio e 
a intolerância, em frente ao 
Instituto Lula, no bairro do 

Ipiranga, zona sul da capital 
paulista. 

Os movimentos sindical 
e sociais promoveram am-
pla Jornada Pela Democra-
cia #Nãovaitergolpe.

A postura de um sin-
dicato sempre deve ser 
de negociação, até o seu 
esgotamento. Os sindica-
tos da CUT agem assim e 
sempre cobram abertura 
de negociação das empre-
sas.

O momento mais difícil 
é quando a pauta é a ques-
tão do emprego.

Tem outros sindicatos 
por aí que se fecham na 
própria razão e descartam 
qualquer coisa que não 
seja o ideal, que não seja a 
proposta dos sonhos.

Aquele discurso extre-
mamente radical, que não 
arreda o pé aconteça o 

que acontecer, pode até ser 
bonito, mas dá resultado?

O PPE é uma prova do 
esforço dos sindicatos da 
CUT para encontrar uma al-
ternativa. E aqui tudo o que 
fazemos é com aval da ca-
tegoria. Goela abaixo quem 

faz é o patrão.
O problema maior é 

quando não há negocia-
ção. Quando a empresa 
não quer fazer outra coisa 
que não seja demitir, e faz 
isso sem nem comunicar o 
sindicato.

Não podemos deixar 
que a primeira opção seja 
a demissão.

Novo convênio: Excllusive Limpeza Automotiva a Seco

Atendimento em domicílio, com hora marcada

A cada 4 limpezas ganha um enceramento técnico

Sócio tem desconto de 14% e concorre a sorteios

Júlio Cesar Oliveira

Adonis Guerra
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Trabalhadores aprovam proposta conquistada 
após paralisação e ameaça de greve; empresa 

se comprometeu em conter o assédio moral

Ameaça de greve faz Bendertec 
reintegrar funcionários

Os trabalhadores da 
Bendertec aprovaram no dia 
24 de julho a proposta nego-
ciada entre o Sindicato dos 
Metalúrgicos e a direção da 
empresa após ameaça de 
greve.

A paralisação e aprova-
ção do comunicado de gre-
ve foram suficientes para a 
direção da empresa mudar 
de postura. 

Metade dos funcionários 
que haviam sido demitidos 
durante a negociação foram 
recontratados.

A maior reclamação era 
o fato de a empresa colocar 

funcionários temporários na 
atividade principal da fábri-
ca, na produção, o que é 
proibido pela Convenção 
Coletiva de Trabalho.

De acordo com o secre-
tário geral Herivelto Moraes 
– Vela, com a mobilização, 
a parte desses funcionários 
foram efetivados e a em-
presa se comprometeu em 
respeitar a norma daqui em 
diante.

“Felizmente, a empresa 
reconsiderou antes da gre-
ve. A maior ferramenta da 
negociação é a união da 
categoria, que é ainda mais 

FEM reivindica mais poder aos 
cipeiros e carreira para jovens

A FEM-CUT/SP já teve 
rodadas de negociação com 
todas as bancadas patro-
nais que envolvem as me-
talúrgicas de Pinda. Um dos 
assuntos das reuniões foi o 
Programa de Proteção ao 
Emprego (PPE). 

Uma das bancadas afir-
mou que nem todos os se-
tores industriais foram con-
sultados na elaboração do 
programa. 

Para o presidente da 
FEM, Luiz Carlos da Silva 
Dias, o Luizão, o que falta é 
participação.

“Se houvesse a partici-
pação deles com ênfase no 
Programa, assim como hou-
ve na terceirização, talvez 
o resultado seria um pouco 
melhor. Mas estamos aber-
tos ao diálogo e, como sem-
pre tenho dito, temos que 
ser criativos e ousados para 
buscar os avanços conjunta-
mente”.

Entre as novas reivindi-
cações da FEM nas nego-
ciações estão: maior poder 
aos cipeiros, o direito do em-
pregado  manter o convênio 
médico em caso de demis-

são, bem como a jornada de 
40 horas, a criação de um 
quadro de carreira especial 
para o jovem metalúrgico, 
entre outras.

“Se conseguirmos avan-
çar na cláusula que trata da 
valorização não só do sa-
lário, mas também de um 
plano de carreira especial 
para os jovens, a juventude 
vai se interessar um pouco 
mais pelo ramo metalúrgico. 
E as empresas terão pro-
fissionais com ideias novas 
que poderão contribuir para 
o seu futuro”, analisa Luizão.

Reunião com a bancada patronal do Grupo 8; sindicato tem participado 
de toda rodada de negociação que envolve as fábricas de Pinda

importante no atual momen-
to econômico do país. Ver 
a empresa recontratando e 
efetivando foi muito positivo. 
Parabéns aos trabalhado-
res”, disse.

Segundo o dirigente Lu-
ciano da Silva – Tremembé, 
na negociação, também ha-
via ficado definido que todos 
os trabalhadores teriam es-
tabilidade de emprego por 
trinta dias, o que realmente 
ocorreu. 

A empresa também se 
comprometeu em tomar me-
didas para conter o assédio 
moral.

Acordo mantém adicional de turno de 12% do 
salário, além do adicional noturno

Os trabalhadores da 
Tecpar aprovaram em as-
sembleia no dia 13 a re-
novação do acordo da jor-
nada com revezamento de 
turno.

Segundo o dirigente sin-
dical Gerilson Vieira - Dê, 
tendo em vista a demanda 
da Vale do Rio Doce, acio-
nista da Tecpar, o contrato 
será com prazo menor. 

Já é costume que me-
tade do período seja feito 
com revezamento e meta-
de com horário adminis-
trativo. 

O acordo também irá 
manter os benefícios, 
como adicional de turno 
de 12% sobre o salário, 
além do adicional noturno, 
de 35%, até às 7h da ma-
nhã.

Assembleia renova turno de 
revezamento na Tecpar

Valdir é o mais votado da 
eleição da Cipa na Bundy

Os trabalhadores da 
Bundy elegeram no dia 
13 a nova gestão da Cipa 
(Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes), que 
definiu os oito novos repre-
sentantes da segurança no 
local de trabalho.

O mais votado foi o com-
panheiro Valdir da Silva, do 

setor de Estamparia. 
Em entrevista para o 

jornal O Trabalhador, ele 
agradeceu a confiança dos 
colegas e prometeu ser um 
cipeiro atuante, assim como 
já fez em outras gestões.

A direção do Sindicato 
parabeniza os eleitos e de-
seja uma boa gestão.

Ao centro, o companheiro Valdir, da Estamparia, 
junto aos dirigentes Barba e Ivanez - Gato

Titulares

Nome Votos

Valdir da Silva 28

Eduardo Silva Xavier 25

Edson José Correa dos Santos 23

Carlos Alberto Teixeira 21

Suplentes

Nome Votos

José Antonio Saqueti 17

Alexandre Vieira Machado 17

Marcelo José Braga 16

Flávio Ferreira da Silva 15

CIPA Bundy - Gestão 2015/2016

José Antonio - Lagoinha

Divulgação

Edu Guimarães - SMABC
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Trabalhadores da Latasa 
conquistam PLR 14% maior

Ao microfone, Francisco Sampaio conduz 
assembleia que aprovou proposta de PLR

conseguimos conquistar 
uma PLR melhor nesse ano. 
Parabéns a todos”, disse.

Atualmente, a Latasa 

conta com cerca de 200 fun-
cionários em três unidades, 
todas em Pinda, atuando no 
ramo do alumínio.

Absurdo! 12h e cortando a refeição

NovelisBRONCA
Mete

balhar 12 horas direto, tem 
gente tendo que cortar 20 
minutos das refeições por 
causa da pressão da chefia.

Isso é um abuso e total 
falta de respeito com os tra-
balhadores que fazem a pro-
dução.

É dessa forma que a di-
reção da Novelis se diz uma 
empresa “justa”, que tem 
“foco em pessoas’’?

Na Laminação a Frio da 
Novelis tem um coordena-
dor  que parece uma ‘’ama-
da amante’’ que já é conhe-
cido por todos por ficar atrás 
da pilastra tirando fotos dos 
trabalhadores.

Depois que conheceu o 
WhatsApp, pensa que o tra-
balhador está 24 horas por 
dia à disposição da empre-
sa. Fica enviando mensa-
gens pra quem está de folga 

cobrando informações sobre 
processos de produção.

Não se pode nem namo-
rar mais. Imagina se justo na 
hora H e chega mensagem 
de um xarope desse. O cara 
perde até a vontade.

Já que vão ficar com essa 
patifaria de ficar ligando de-
pois do expediente, então 
que pague o adicional pra 
isso, como manda a CLT, 
por meio da Lei 12.551.

Estamos no buraco da 
gestão. Quando estamos 
na frente de alguma lideran-
ça, estamos dirigindo vidas, 
deixamos uma história, um 
legado, podemos influen-
ciar positivamente ou nega-
tivamente todo um grupo.

Na Reciclagem, estamos 
com três xerifes que estão 
fechados entre si. Parece 
até um triângulo. Epa! Só 

se for o triângulo das ber-
mudas que está levando 
alguns trabalhadores para o 
fundo de carreira, de esgo-
tamento, de relacionamen-
to. 

Eles têm o dom de des-
motivar pessoas, entregar,  
e demitir. Depois jogam 
tudo para o TAG. 

Será que são mais três 
xerifes do velho oeste?

Então paga o meu adicional!

O legado dos três xerifes

Não bastasse os vários 
problemas de segurança, 
os companheiros da Novelis 
estão sofrendo com a falta 
de efetivo. 

Além de terem que tra-

Tem uma controladora 
de manutenção da Harsco 
que veio de Mogi para Pin-
da e está querendo ser a tal. 
Começou a pegar no pé dos 
companheiros da manuten-
ção, está segurando até os 

Chegou agora e quer sentar na janelinha

HarscoBRONCA
Mete

horários de banheiro. 
O último que fez isso foi 

mandado embora por jus-
ta causa e agora aparece 
essa pessoa querendo dar 
de louca. Pior que nem EPI 
ela usa...

Os trabalhadores da La-
tasa aprovaram em assem-
bleia no dia 24 de julho, a 
proposta de PLR deste ano.

O valor total é 14% maior 
do que o aplicado em 2014. 
A primeira parcela foi paga 
no dia 10 de agosto e a se-
gunda será em fevereiro de 
2016.

O dirigente Francisco 
Sampaio parabenizou os 
trabalhadores e também a 
Comissão de PLR. “A co-
missão foi firme junto com 
o sindicato e após várias 
reuniões e muita discussão 

Rede dos Trabalhadores da Gerdau 
denuncia práticas antissindicais

Nos dias 10 e 11 ocorreu 
o encontro nacional da Rede 
Sindical dos Metalúrgicos na 
Gerdau, em Pernambuco,  
que reuniu representantes 
de oito unidades da empre-
sa no país.

No mapeamento apre-
sentado, ficou evidenciado 
que a Gerdau tem política 
de recursos humanos bem 
distinta em suas fábricas, no 
que se refere a salários, pla-

no de saúde e Participação 
nos Lucros e/ou Resultados, 
o que mostra o nível de ex-
ploração a que são subme-
tidos os metalúrgicos das 
diferentes plantas.

Se há diferenças no que 
se refere aos direitos, por 
outro lado, há uma política 
comum da empresa em to-
das as unidades, segundo 
relato dos participantes do 
encontro: a prática antissin-

dical.
“Em todas as unidades, 

houve relatos de que as dire-
ções das plantas da Gerdau 
resistem em negociar com 
os sindicatos, perseguem e 
demitem diretores do sindi-
cato, além de vários outros 
problemas”, disse Herivelto 
Moraes - Vela.

O dirigente Marcos Pru-
dente também participou do 
encontro.

Todos os sindicalistas das oito unidades relataram prática antissindical

MENSAGEM 
DO CHEFE 

DE NOVO NO 
WHATSAPP??

Clube de Campo vai reabrir dia 5
O clube será reaberto no dia 5 de setembro. Ele é fechado anualmente para obras 
de conservação no período de inverno. O clube tem quiosques com churrasqueira, 
piscinas adulto e infantil, sauna, campo de futebol e muita área verde.

Fotos, mapa e regulamento no site sindmetalpinda.com.br

Maria Auxiliadora, com a bandeira do sindicato 
na concentração da Marcha, em Brasília

Marcha das Margaridas reúne 70 mil
Nos dias 11 e 12, a direto-

ra do Departamento da Mu-
lher do sindicato, Maria Auxi-
liadora, esteve na 5ª Marcha 
das Margaridas, que reuniu 
mais de 70 mil mulheres, em 
Brasília. Maria foi junto com 
uma comitiva organizada 
pela FEM-CUT/SP. 

Essa é a maior manifes-
tação de mulheres do mun-
do e cobra  respeito à diver-
sidade e contra a violência 
sexista.

Divulgação

Benedito Irineu

Divulgação
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À direita, a diretora Maria Auxiliadora, junto às trabalhadoras da Bontaz, 
onde a licença-maternidade já é de 180 dias, mesmo sendo do Grupo 3 

Campanha reivindica mais fábricas 
com salas de amamentação

O Sindicato dos Metalúr-
gicos promoveu uma cam-
panha nas fábricas da cida-
de pela Semana Mundial de 
Aleitamento Materno, que 
ocorreu entre os dias 3 e 7 
de agosto.

Segundo Maria Auxilia-
dora, diretora do Departa-
mento da Mulher, o Minis-
tério da Saúde recomenda 

a amamentação exclusiva 
pelo leite materno por seis 
meses, mas depois desse 
tempo também é importante 
continuar com a amamen-
tação, até os dois anos ou 
mais. Desde 2010, há uma 
portaria recomendando que 
as empresas criem salas de 
apoio à amamentação, onde 
a trabalhadora pode retirar e 

armazenar o seu leite para 
ser dado depois ao seu filho.

“Aqui em Pinda, a Tena-
ris Confab Tubos é a única 
fábrica que tem essa sala. 
Acredito que seja uma das 
poucas da região. As traba-
lhadoras usam e aprovam 
porque querem continuar 
amamentando. O objetivo 
nosso é sensibilizar outras 
fábricas para que também 
criem essas salas”, disse.

O conteúdo do boletim 
distribuído às metalúrgicas 
e também a portaria com as 
normas para implantação 
da sala de amamentação 
estão disponíveis no site 
sindmetalpinda.com.br.

Ermiro e Robson, candidatos eleitos, ao lado do 
dirigente sindical Valdir Augusto

Harsco elege nova Cipa

Os trabalhadores da 
Harsco elegeram no dia 13 
os novos membros da Cipa. 
Os 37 votos válidos elege-
ram os dois novos repre-
sentantes da segurança no 
local de trabalho.

O mais votado foi Rob-
son Humberto Cabral, com 
16 votos, seguido por Ermi-
ro dos Santos, com 11 vo-
tos. A direção do sindicato 
deseja aos dois uma boa 
gestão.

Ao lado, os dirigentes Odirley 
Prado e Antonio Ernesto

Os trabalhadores da DB-
Tec aprovaram em assem-
bleia no dia 11 a renovação 
do acordo do banco de ho-
ras.

Segundo o dirigente An-
tonio Ernesto, todos são 
mensalistas e preferem o 
banco de horas. “Na fábri-

ca, há um limite por mês, 
que depois que é atingido 
é pago normalmente como 
horas-extras”, disse.

A medida também é fa-
vorável para a fábrica, em 
função da baixa demanda 
de produção. O acordo vale 
por dois anos.

DBTec renova acordo para 
banco de horas

Parceria vai ajudar deficientes a 
conseguirem isenção de IPVA

Perneta e José Landy, na reunião que firmou 
o convênio e definiu campanha para informar 
todos os casos que dão direito ao benefício

O Sindicato dos Metalúr-
gicos firmou uma parceria 
para auxiliar pessoas com 
deficiência a consegui-
rem isenções de impostos 
na compra de um veículo, 
como IPI e ICMS, e também 
do IPVA.

Segundo o secretário de 
Organização do sindicato, 
Márcio Pimentel – Perneta, 
além de oferecer o serviço 
de consultoria mais barato 
para sócios, o objetivo é in-
formar os vários casos que 
dão direito ao benefício e 
não são conhecidos.

“Tem muita gente nas 
fábricas com LER (Lesão 
por Esforço Repetitivo), 
com problema de coluna, de 
ombro, artrite, artrose, que 
pode solicitar a isenção e 
não sabe. E não é só para 
o condutor, quem tem um fi-
lho deficiente, por exemplo, 
também pode”, disse.

Casos de pessoas que 
sofreram perda de membros 
e que pensam que nunca 
poderão dirigir também são 

frequentes, segundo José 
Landy, que presta consulto-
ria há 14 anos.

“Hoje em dia existem vá-
rios recursos para adaptar o 
veículo. Vale a pena a pes-
soa buscar saber se o caso 
dela se enquadra ou não. O 
carro zero chega a ficar 30% 
mais barato, e mesmo quem 
não tem condições de com-
prar um novo pode pedir a 
isenção do IPVA. Já faz uma 
grande diferença, pois não é 
um processo que precisa re-
novar todo ano.”

A parceria com a JL Con-
sultoria e Assessoria em 
Isenção garante aos sócios 
30% de desconto na contra-
tação do serviço. A empresa 
também orienta como obter 
a habilitação especial, o car-
tão de estacionamento para 
deficientes e a liberação do 
rodízio em São Paulo. 

A empresa atende toda 
a região. Mais informações 
pelo site jlconsultoria.srv.br 
ou diretamente com José 
Landy pelo telefone (12) 
97404-3610.

Sindicalistas fizeram vigília após o ocorrido; ao 
microfone, o dirigente José Carlos dos Santos

Dirigentes da FEM-CUT/
SP e dos metalúrgicos do 
ABC instalaram em frente 
ao Instituto Lula, em São 
Paulo, uma vigília em soli-
dariedade ao ex-presidente 
e contra qualquer ação de 
violência e intolerância políti-
ca. O movimento seguiu até 
o dia 16, quando ocorreu um 
ato no local em defesa da 
democracia.

A sede do Instituto Lula 
foi atacada por vol ta das 
22h, no dia 30 de julho, com 
um artefato explosivo que foi 
arremessado de dentro de 
um carro. Por conta do horá-
rio, ninguém ficou ferido. O 
Instituto classificou a atitude 
de “ataque político”.

Os dirigentes José Car-
los, Marcelo - Pepeo e Maria 
Auxiliadora participaram.

Sede do Instituto Lula 
sofre ataque com explosivo

Campanha 
também ocorreu 
na Gerdau, pela 
sindicalista 
Maria Madalena

Divulgação
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