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A empresa apostava na 
divisão dos trabalhadores, 
mas o que se viu na assem-
bleia foi o contrário. 

A proposta da empresa 
foi reprovada por grande 

maioria em todos os turnos. 
Uma nova reunião de-

verá ocorrer nos próximos 
dias. Tudo o que for discuti-
do será passado aos traba-
lhadores em assembleia.

Nesses dois meses 
estive afastado por conta 
de uma cirurgia. Graças a 
Deus ocorreu tudo bem e 
estou aqui novamente na 
luta. Agradeço por todas 
as mensagens de apoio 
que recebi. 

Agradeço também ao 
Romeu que assumiu inte-
rinamente a presidência 
e a toda a direção. Mes-
mo licenciado, não deixei 
de acompanhar a nossa 
Campanha Salarial e tam-
bém ficar preocupado, 
pois essa campanha tem 
sido a mais difícil em mui-
tos anos.

Em algumas fábricas 

temos feito paralisações 
para forçar o patrão a seguir 
a Convenção Coletiva e pa-
gar as perdas da inflação. 

Imagine nas cidades 
onde não há um sindicato 
combativo, que vai pra cima, 
o quanto que os patrões es-

tão se aproveitando desse 
discurso de crise que todo 
dia os jornais ficam alarde-
ando. 

Também deve ser dito 
que cada fábrica tem a sua 
realidade. Onde foi pos-
sível conquistar uma pro-
posta melhor nós batemos 
de frente e conquistamos 
avanços. 

A direção do sindicato 
tem feito de tudo para que 
os patrões não consigam 
jogar toda a conta da crise 
nas costas dos trabalha-
dores. Podem contar com 
a gente.

NOVEMBRO

Assembleia que reprovou proposta da empresa no turno da manhã; sindicato continua em processo de negociação com a 
fábrica, que faz parte do Sicetel, sindicato patronal que não ainda assinou convenção coletiva do Grupo 8

Uma campanha do Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda

PRA FAZER O EXAME NÃO PRECISA DE CORAGEM

PRECISA DE INTELIGÊNCIA.AZUL
Combate ao Câncer de Próstata
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Reta final da Campanha Salarial: 
Convenções já foram assinadas no G2 e G8

Assinatura da CCT no Grupo 2 (máquinas e eletrônicos) - convenções já 
estão disponíveis no site do sindicato www.sindmetalpinda.com.br

Nos dias 21 e 23 de 
outubro foram assinadas 
as Convenções Coletivas 
de Trabalho no Grupo 2 
(máquinas e eletrônicos) e 
Grupo 8 (trefilação e lami-
nação).

A CCT da FEM tem a 
vigência de 1 ano. As cláu-
sulas econômicas e sociais 
valerão até 31 de agosto de 
2016. 

Os documentos já estão 

disponíveis no site do sindi-
cato www.sindmetalpinda.
com.br.

No G2 e G8, foram con-
templados alguns avanços 
sociais como a valorização 
do dirigente sindical e da 
nova força de trabalho (ju-
ventude); melhorias na se-
gurança do trabalho, desta-
cando o papel do cipeiro; e 
incremento na cláusula de 
ampliação do efetivo de mu-

lheres.
“Um grande avanço nes-

ta Campanha é que cria-
mos um ambiente perma-
nente de negociação com 
as bancadas patronais, 
que nos propiciará avan-
çar nas cláusulas sociais, 
aprimorando-as conforme a 
realidade do metalúrgico e 
metalúrgica no chão de fá-
brica”, explica o presidente 
da FEM-CUT/SP, Luiz Car-
los da Silva Dias, o Luizão.

Apesar das convenções 
já terem sido oficializadas, 
alguns sindicatos patro-
nais  ainda estão relutantes 
em assinar o documento e 
a FEM-CUT/SP continua 
cobrando retomada de ne-
gociações com esses três 
sindicatos entre os 23 que 
compõem todos os seg-
mentos da indústria.

9,88% de reajuste, sendo 
7,88% em 1º/09/2015
2% em 1º/02/2016
Ambos os reajustes sobre 
salários vigentes em 
31/08/2015

Teto do Reajuste
R$ 7.427,21 (vigentes em 
31/08/15)
Acima do teto o aumento 
salarial terá valor fixo de:
R$ 585,26 em 1º/09/2015
R$ 148,54 em 1º/02/2016

Piso Salarial
A partir de 1º/09/2015

até 50 funcionários
R$ 1.278,82

de 51 a 500 funcionários
R$ 1.356,58

acima de 500 funcionários
R$ 1.494,81

9,88% de reajuste, sendo 
7,88% em 1º/09/2015
2% em 1º/02/2016
Ambos os reajustes sobre 
salários vigentes em 
31/08/2015

Teto do Reajuste
R$ 7.406,00 (vigentes em 
31/08/15)
Acima do teto o aumento 
salarial terá valor fixo de:
R$ 583,59 em 1º/09/2015
R$ 148,12 em 1º/02/2016

Piso Salarial
A partir de 1º/09/2015

até 50 funcionários
R$ 1.266,52

de 51 a 500 funcionários
R$ 1.356,49

acima de 500 funcionários
R$ 1.496,29

Sindicatos que já assinaram
SINDRATAR (Sindicato da Indústria de Refrigeração, 
Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo);
SIMEFRE (Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais 
e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários);
SIAMFESP (Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais 
não Ferrosos no Estado de São Paulo);
SIESCOMET (Sindicato da Indústria de Esquadrias e 
Construções Metálicas do Estado de São Paulo);
SINAFER (Sindicato da Indústria de Artefatos de Ferro, 
Metais e Ferramentas em Geral no Estado de São Paulo).

Sindicatos que ainda não assinaram
SICETEL (Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e 
Laminação de Metais Ferrosos) [ GERDAU ];
SINDICEL (Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, 
Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos no Estado 
de São Paulo);

Todos assinaram
SINDIMAQ (Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas)
SINAEES (Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos 
Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo)

Já assinaram
SINDIFORJA (Sindicato Nacional da Indústria de Forjaria)
SINPA (Sindicato da Indústria de Parafusos, Porcas, 
Rebites e Similares no Estado de São Paulo)

Não assinou
SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional da Indústria de 
Componentes para Veículos Automotores)

Os patrões também se 
organizam em sindicatos

Apesar de nunca divul-
garem isso para o chão 
de fábrica, os empresários 
também se organizam em 
sindicatos. São os sindica-
tos deles que negociam a 
Campanha Salarial com a 
FEM-CUT/SP.

Este ano ocorreu algo 

pouco comum. Até o mo-
mento, alguns desses 
sindicatos patronais não 
aceitaram pagar o reajuste 
como os demais do grupo 
fizeram.

Veja na tabela abaixo 
onde se enquadra cada um 
deles.

Grupo 2 Grupo 8

A nova tabela de salário 
ficou assim:

Assinatura da CCT no Grupo 8; dois sindicatos 
patronais (Sicetel e Sindicel) não assinaram

Grupo 8

Grupo 2

Grupo 3

Paralisações na Novelis conquistam 
reajuste da inflação e adicional na PPR

Os trabalhadores da No-
velis aprovaram no dia 20 de 
outubro, a nova proposta da 
Campanha Salarial alcança-
da após duas paralisações.

Os funcionários já rece-
beram na folha de paga-
mento o reajuste total de 
reposição da inflação, cal-
culada em 9,88%.

O acordo negociado pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
também garante aos traba-

lhadores um adicional de 
0,2 do salário na segunda 
parcela da PPR além de me-
lhoria em uma das metas, 
o que tornou o atingimento 
mais fácil de ser alcançado. 
O fechamento da PPR será 
realizado em março.

De acordo com o coor-
denador do Comitê Sindi-
cal Novelis, Odirley Prado, 
na assembleia, a categoria 
escolheu esse formato ao 

invés de um valor de abono.
 “Se comparar o valor 

real que o trabalhador vai 
receber, considerando tam-
bém que parte do abono fica 
no imposto de renda, esse 
ganho na PPR pode chegar 
a mais que o dobro do abo-
no. E não havia nenhuma 
dessas propostas. Elas só 
saíram com a mobilização. 
Parabéns aos trabalhado-
res”, disse.

Assembleia que aprovou 
proposta; ao lado, o Comitê 

Sindical Novelis

Nayara Striani/Mídia Consulte

Beatriz Chaves/Mídia Consulte
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Trabalhadores da Elfer já 
receberam a inflação total

Categoria aprova proposta em assembleia
Os trabalhadores da El-

fer aprovaram em assem-
bleia no dia 29 de outubro 
a proposta da Campanha 
Salarial.

Os funcionários já rece-
beram na semana seguinte 
a reposição integral da infla-
ção, calculada em 9,88%, 
retroativo à data-base.

Para o vice-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
Romeu Martins, a proposta 
representa um avanço na 
negociação.

“Não precisar parcelar 
o reajuste já é um avanço. 
Toda alternativa que benefi-
cia o trabalhador o sindicato 
busca”, disse Romeu.

Assembleia aprova proposta 
na Carlos Eduardo de Freitas

Assembleia dos trabalhadores, que já 
receberam 10% de reajuste nos salários

Os trabalhadores da 
Carlos Eduardo de Frei-
tas, aprovaram em as-
sembleia no dia 19 de 
outubro, a proposta da 

Campanha Salarial com 
10% de reajuste que já 
foram aplicados no holeri-
te seguinte, retroativos à 
data-base.

Sorteio Colônia de férias no fim de ano

Trabalhadores da Gerdau reprovam 
proposta da Campanha Salarial

Os trabalhadores da Ger-
dau reprovaram em assem-
bleia na terça-feira, dia 10, a 
proposta da empresa para a 
Campanha Salarial.

A categoria não concor-
dou com a troca do reajuste 
salarial pelo valor de abono 
e pelo tempo de garantia 
de emprego que a empresa 
ofereceu.

Segundo o secretário-

-geral do Sindicato dos 
Metalúrgicos, Herivelto 
Moraes – Vela, na reunião 
com a empresa, o sindica-
to insistiu na busca pelo 
reajuste salarial, pois sabe 
que o reajuste incorporado 
no salário é melhor para o 
trabalhador.

“Estamos aceitando dis-
cutir essa proposta pela 
preocupação com o empre-

go, apenas por isso. Para 
continuar a negociação 
com a empresa levamos 
pra assembleia e o traba-
lhador reprovou. Essa troca 
não está compensando”, 
disse Vela.

Duas etapas de lay-off já 
foram negociadas, a última 
delas com garantia de em-
prego a todos os trabalha-
dores até o fim do ano.

Assembleia que reprovou proposta da empresa no 
turno da tarde; ao lado, um dos coordenadores do 
CSE Gerdau, André Oliveira - Andrezão

GV do Brasil antecipa 2% do 
reajuste pra dezembro

Os trabalhadores da GV 
do Brasil aprovaram no dia 
3 de novembro a proposta 
de reajuste do salário pelo 
índice da inflação. 

A proposta conquistada  
pela negociação do Sindi-

cato é melhor do que a da 
Convenção. 

Ao invés de 2% para fe-
vereiro do ano que vem, os 
trabalhadores terão essa 
parcela antecipada já em 
dezembro.

Sindicato faz ampla discussão sobre o 
andamento das negociações com a Gerdau

Ao microfone, Romeu Martins, na época da 
plenária como presidente interino do sindicato

A direção do sindicato, 
principalmente o CSE Ger-
dau, tem feito uma ampla 
discussão sobre a negocia-
ção da Campanha Salarial. 

Até mesmo uma plená-
ria foi feita, no domingo de 
manhã, dia 18 de outubro. 
Pela primeira vez, a ple-
nária de uma única fábrica 
reuniu tantos trabalhadores 
na sede do Sindicato: cerca 
de 130 funcionários.

Na plenária, foi feita uma 
apresentação com todo o 
histórico de negociação,  
as mobilizações feitas para 
manter os empregos, os 
programas de lay-off aplica-
dos, e também qual seria o 
impacto das propostas que 
estão sendo discutidas na 
vida dos trabalhadores.

O sindicato também tem 
mantido contato com os tra-
balhadores que estão em 
lay-off fazendo cursos no 
Senai. 

Nas últimas vezes, o Se-
nai liberou o auditório para 
que pudéssemos conversar 
com a categoria.

Auditório do Senai lotado de trabalhadores 
da Gerdau que não perderam seus empregos 
graças à negociação do sindicato

Acordos melhores que a 
Convenção já somam 26

Em negociação com as 
fábricas de Pinda, o Sindi-
cato já conseguiu a aplica-
ção de propostas melhores 
em 26 empresas.

Em todas elas, houve 

mais algum avanço na pro-
posta que foi negociada 
com as bancadas patro-
nais.

Muitas já aplicaram a in-
flação de uma vez só.

Inscrições
23/11 a 3/12

Sorteio e pgto.
4/12 - 17h

Ligue:
3644-1540

A Colônia de Férias do sindicato fica de frente para a praia do Itaguá, em Ubatuba.

Francisco Sampaio

Francisco Sampaio
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No começo de 
outubro o sindicato 

formou mais 
70 alunos no 

curso gratuito de 
informáticaSecretário da FEM-CUT/SP alerta para 

importância da campanha Novembro Azul

O sindicalista de Pinda 
Marcelo - Pepeo

Os sindicatos filiados à 
FEM-CUT/SP estão engaja-
dos na Campanha Novem-
bro Azul, que visa conscien-
tizar sobre a prevenção do 
câncer de próstata.

O Secretário de Saúde e 
Meio Ambiente da Federa-
ção, Marcelo Bitencourt No-
gueira, o Pepeo, metalúrgi-
co em Pinda, defende que é 
importante deixar o precon-
ceito de lado e fazer o exa-
me preventivo. “Homem que 

é homem se cuida. Quanto 
mais cedo for diagnosticada 
a doença, maiores serão as 
chances de cura”, afirma.

O câncer de próstata é 
o mais frequente no sexo 
masculino. Segundo o Ins-
tituto Nacional do Câncer, 
a cada seis homens, um é 
portador da doença. A es-
timativa do INCA é de que, 
por ano, 69 mil novos casos 
sejam diagnosticados, um 
caso a cada 7,6 minutos.

Após paralisação, Martifer vai respeitar a 
Convenção Coletiva e aplicar o reajuste

Protesto cobrou fim dos atrasos no pagamento; 
sindicato vai continuar acompanhando

Os trabalhadores da 
Martifer fizeram uma pa-
ralisação no dia 6, contra 
atrasos no pagamento e 
também pelo aumento sa-
larial.

Em reunião com o Sin-
dicato, a empresa prome-
teu fazer o pagamento dos 
salários, o que realmente 
ocorreu nos dias seguin-
tes. Segundo o secretário-
-geral, Herivelto Moraes 
– Vela, a empresa também 
se comprometeu em apli-
car o aumento salarial fir-
mado na Convenção.

“A fábrica está em pro-
cesso de transição. Isso 
dificulta a negociação, mas 
não pode ser usado como 
desculpa para a empresa 
não respeitar a Conven-

ção. Com a mobilização, 
conseguimos fazer valer 
o direito do trabalhador. E 
se a empresa não cumprir 
o cronograma que assinou 
conosco, é greve”, disse.

Ameaça de greve faz Incomisa seguir 
reajuste de salário da Convenção Coletiva

Os trabalhadores da In-
comisa aprovaram no dia 
10, a proposta da Campa-
nha Salarial, que seguirá a 
CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho). 

No dia 28 de outubro, a 
categoria fez uma paralisa-
ção, reprovou a proposta da 
empresa de trocar o reajuste 
salarial por abono e aprovou 
a entrega de um comunica-
do de greve.

Após o protesto, o rea-
juste na Incomisa seguirá 
o que foi negociado entre a 
FEM-CUT/SP e a bancada 
patronal, com a reposição 
da inflação. A proposta che-
ga a ser um pouco melhor, 
pois aplica o reajuste inde-
pendente do tempo de casa 
do funcionário, que normal-
mente seguiria uma tabela 
escalonada.

Segundo o dirigente sin-

dical André Dantis, apesar 
do acordo de salário, a ne-
gociação continua com rela-
ção à PLR.

“Se a produção estives-
se tão ruim como a fábrica 
diz, a votação de uma ame-
aça de greve não teria sido 
praticamente unanimidade. 
Parabéns aos companhei-
ros pela conquista. Vamos 
manter essa união para con-
tinuar avançando”, disse.

Proposta aprovada em assembleia contempla 
todos os funcionários, independente do tempo de 

casa; ao lado, o dirigente André Dantis

Metalúrgica de Pinda vira 
palestrante motivacional

Jéssica Claro, 27 anos, 
é a mais nova palestrante 
de Pinda. Após um grave 
acidente que sofreu quan-
do estava indo para o tra-
balho na Confab Equipa-
mentos, ela conseguiu dar 
a volta por cima e já é co-
nhecida por sua capacida-
de de motivar as pessoas 
com sua história de supe-
ração.

Além de continuar sua 
faculdade, hoje ela integra 
a equipe de natação da 

cidade. Já tem feito pales-
tras a convite de empresas 
e no dia 8 de dezembro, às 
20h, fará um grande even-
to no Marinelli. 

O Sindicato é um dos 
patrocinadores e  vai sor-
tear convites para sócios. 
Faça sua inscrição até o 
dia 27/11 na sede ou sub-
sede do sindicato. Pode 
ser  por telefone. 

Mais detalhes no site 
www.valenews.com.br, ou 
no site do sindicato.

Os trabalhadores 
da Harsco 
aderiram à 
campanha 
Outubro Rosa 
junto com o 
sindicato

Os representantes 
da Subsede da CUT 
no Vale do Paraíba, 
Valdir (Pinda), e 
Otávio (Taubaté) 
participaram do 12º 
Congresso Nacional 
da CUT que envolveu 
2.154 delegados

Curtas

O dirigente 
Benedito Irineu 
esteve presente 

no Seminário 
Internacional de 

Segurança do 
Trabalho, em Brasília

Sindicato é um dos patrocinadores do evento e 
vai sortear convites - inscrições até dia 27/11

Nayara Striani/Mídia Consulte


