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Negociações do sindicato
injetam R$ 60 milhões
na economia de Pinda
2017 foi um ano difícil,
mas também de muitas
conquistas em Pindamonhangaba.
As negociações do Sindicato dos Metalúrgicos
garantiram a injeção de 60
milhões de reais na economia.
Isso é a soma dos acordos feitos na campanha salarial e nos processos judiciais coletivos.
Nada disso seria possível sem o apoio dos trabalhadores.
O sindicato sempre reforça a importância da categoria gastar esse dinheiro
em Pinda, justamente para
contribuir com a economia,
gerar renda no município.
O sindicato ajuda a cidade.

Presidente Herivelto Vela durante assembleia na Gerdau, fábrica que teve o maior volume
de dinheiro injetado na economia pelo abono salarial, que passou de R$ 3 milhões
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Início das Inscrições
Sócios - 2/01/18
População - 8/01/18
Aulas só na subsede de Moreira César
Rua Albert Sabim, 40, Terra do Ipês I
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Negociações do sindicato injetam R$ 60
milhões na economia de Pindamonhangaba
Os acordos abono injetaram sozinhos R$ 7 milhões, a maioria em novembro
O Sindicato dos Metalúrgicos divulgou no dia 11
um balanço das negociações da Campanha Salarial e também dos acordos
de processos judiciais coletivos que tiveram pagamento este ano.
Ao total, foram R$ 60
milhões injetados na economia da cidade.
Apenas nas negociações de abono salarial
foram cerca de R$ 7 milhões, que beneficiaram 5
mil trabalhadores. A maioria já foi paga no mês de
novembro.
Segundo o presidente do sindicato, Herivelto
Vela, o balanço não contabiliza o impacto dos acor-

dos com aumento real de
salário nem do pagamento
do 13º salário.
“Muitas mobilizações
foram feitas, em algumas
fábricas até greve, mas
sempre buscamos entender a realidade de cada fábrica e brigar por uma proposta condizente com ela.

São fábricas que estão
com boa produção e que
tiveram uma adesão forte
dos trabalhadores. Outras
negociações ainda devem
ajudar a economia, como
os acordos de adicional
noturno da Gerdau, da
Novelis e processos em
andamento”, disse Vela.

Processo da Tenaris Confab
Os outros R$ 53 milhões
são de processos judiciais
coletivos, o maior deles na
Tenaris Confab, de periculosidade e insalubridade,
que teve seu maior pagamento em março.
“Esse processo já tinha 25 anos. Negociamos
muito para conseguir fazer um acordo que desse
andamento no caso e que
abrangesse o que foi estipulado na sentença. Conseguimos isso na gestão do
Renato Mamão, esse valor
é do que já foi pago e ainda
tem 350 pessoas que não

Sindicato continua fazendo atendimento às
sextas-feiras; essa foto foi do dia 24/11
vieram consultar e continuamos atuando para que todos aqueles que têm direito
consigam receber”, disse o
presidente Vela.
Atendimento. Desde
o plantão do processo, em

maio de 2016, o sindicato
faz atendimento do processo toda sexta-feira, das 9h
às 11h30.
Os próximos atendimentos serão em outro local.
Saiba mais na página 4.

Balanço do impacto das negociações do
sindicato na economia em 2017
Processo judicial Confab - R$ 52 milhões - 1.700 pessoas
Abono salarial Gerdau - R$ 3,06 milhões - 1.700 pessoas
Abono salarial Confab - R$ 1,71 milhão - 950 pessoas
Abono salarial Novelis - R$ 1,2 milhão - 1.200 pessoas
Processo judicial Harsco - R$ 1,2 milhão - 100 pessoas
Abono salarial GV - R$ 420 mil - 350 pessoas
Abono salarial Latasa - R$ 230 mil - 230 pessoas
Abono salarial Bundy - R$ 160 mil - 200 pessoas
Abono salarial Harsco - R$ 72 mil - 40 pessoas
Abono salarial Cosmetal - R$ 57 mil - 115 pessoas
Abono salarial Elfer - R$ 45 mil - 90 pessoas
Abono salarial Oversound - R$ 16 mil - 40 pessoas
Abono salarial Koide - R$ 15 mil - 30 pessoas
Abono salarial Femax / Maxfer - R$ 9 mil - 18 pessoas
Abono salarial Tecnopackaging - R$ 4,5 mil - 30 pessoas

Total: R$ 60.199.000,00
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Com greve, abono da Harsco
chega ao valor da Gerdau

Mete BRONCA
Temer: Aquele que se aposentou aos 55

Assembleia aprovou proposta por unanimidade;
ao lado o dirigente sindical Valdir Augusto
Os trabalhadores da
Harsco, terceira da Gerdau,
aprovaram por unanimidade no dia 24 de novembro,
a proposta da campanha
salarial. Após um dia de
greve, eles conseguiram
que a proposta de abono
chegasse a R$ 1.800, mesmo valor pago pela Gerdau.
Na Harsco, o pagamen-

to foi feito em parcela única, no dia 1º de dezembro.
Eles também conquistaram
um aumento de 15% no
vale alimentação, além do
reajuste salarial da inflação,
e a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho e
a inclusão da cláusula de
Salvaguarda, com proteções contra a reforma tra-

balhista.
Segundo o dirigente sindical Valdir Augusto, essa
foi a greve mais forte que já
ocorreu na fábrica.
“A insatisfação dos trabalhadores com a empresa
é enorme. Com luta, conseguimos uma boa proposta.
A vitória é dos trabalhadores”, disse Valdir.

Mobilização na Latasa
conquista abono salarial

Categoria aprovou proposta por unanimidade;
ao lado, o dirigente sindical Francisco Sampaio
Os trabalhadores da
Latasa aprovaram por
unanimidade no dia 30 de
novembro, a proposta da
Campanha Salarial.
Eles receberão um abono de R$ 1.000 no dia 15
de dezembro e um reajus-

te salarial de 2%, que inclui
aumento real de salário.
Dois dias antes, a categoria havia reprovado a
proposta da empresa que
era de metade desse valor
e ameaçado entrar em greve se não houvesse nova

proposta. Para o dirigente
sindical Francisco Sampaio, a unidade dos trabalhadores foi fundamental.
“Sem aquela assembleia
que mostrou a mobilização
não teríamos conseguido.
Parabéns”, disse.

Trabalhadores da Cosmetal
conquistam abono e aumento real
Os trabalhadores da
Cosmetal aprovaram no
dia 27 de novembro, a proposta da Campanha Salarial.
Eles irão receber um
abono de R$ 500 no dia
15 de dezembro e também
terão aumento real de salário. Ao total, o reajuste
será de 2,5%, retroativo à
data-base.
Segundo o dirigente sindical Célio da Silva – Celinho, o sindicato buscava
uma proposta desde o começo de novembro.

Assembleia aprova proposta;
ao lado, o dirigente Celinho
“Tivemos uma reunião
no sindicato para tratar
várias questões, continuamos com as negociações e
conseguimos chegar nes-

sa proposta. Parabéns aos
trabalhadores que a cada
ação do sindicato mostram
que estão mais mobilizados”, disse Celinho.

O presidente golpista
Michel Temer continua
gastando dinheiro público
com liberação de verbas
aos deputados amigos
para tentar votar a nefasta Reforma da Previdência.
E nem assim conseguiu o apoio que precisa.
Acabou tendo que pedir
para seu amigo Rodri-

go Maia adiar a votação
prevista para dia 6 de dezembro.
Até o fechamento dessa edição não tinha nova
data.
A CUT e as centrais
sindicais
estão
em
permanente estado de
GREVE.
Se botar pra votar o
país vai parar!

Unimed na Confab: Venda casada é ilegal
Infelizmente, a Confab
está com a faca no pescoço.
Ou pega o plano odontológico Unimed Odonto
ou não renova o plano
de saúde Unimed Saúde.
Isso é o que tem sido comentado na fábrica.
É um absurdo, pois
são muitas as reclamações de trabalhadores
que não estão conseguindo marcar consultas,
da má qualidade dos materiais e da redução do
número de dentistas, que
estão saindo do convênio
porque não concordam
com os valores oferecidos.
Mas isso que a Unimed está impondo é venda casada, e venda casada é ilegal. Está prevista

É ILEGAL

no Artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor.
“É proibido ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento
de outro produto ou serviço...”, diz o artigo.
Se a Unimed insistir
nesse erro, iremos denunciar aos órgãos competentes.

GV: Qual seu problema com Pinda?

A direção da GV continua priorizando pessoas
de fora de Pinda nas contratações.
A coordenação da manutenção tem feito ainda pior, tem dispensado
gente de Pinda para colocar gente de fora.

Na primeira semana
de dezembro já foram
mais 5 casos assim.
Nada contra os funcionários que estão vindo
pra cá defender seu ganha pão, mas o que esse
coordenador está fazendo não está certo.
Os trabalhadores que
foram dispensados são
excelentes funcionários.
GV do Brasil: Qual seu
problema com a cidade
que te acolheu?
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Plenária da FEM-CUT reafirma
importância de Pinda

Oversound

Os trabalhadores da Oversound irão receber
um aumento de salário de 3% (1,73% da
inflação, mais 1,25% de aumento real) e um
abono de R$ 400, que será pago em janeiro

Bontaz
Nilson, Vela, Luizão, Gilson-Chupeta e Marcelo-Pepeo durante plenária
A FEM-CUT/SP (Federação dos Sindicatos de
Metalúrgicos da CUT/SP)
realizou nos dias 30/11 e
01/12, a Plenária Estatutária, que celebrou os 25
anos e empossou novos
dirigentes.
Marcelo - Pepeo, dirigente na Novelis, já era
membro da Federação.
Nessa plenária entraram
Nilson, da Gerdau, e Gilson, da Confab.

Para o presidente Herivelto Vela, o pedido da
Federação para indicar
três nomes mostra o reconhecimento que Pinda tem
conquistado.
“Isso é resultado da luta.
Essa representatividade
quem nos dá é o trabalhador. Hoje podemos dizer
que a voz de Pinda tem
peso nas negociações.
Isso é fundamental”, disse.
Lula. O ex-presidente

Lula participou das comemorações e relembrou
tempos de dirigente sindical, das greves históricas
de 1978, 1979 e 1980.
“Os sindicatos precisam
voltar a serem contestadores. Nós não temos que
dar soluções para o Temer,
nós temos é que contestar
o que o Temer está fazendo. O que conquistamos
em 50 anos, eles acabaram em um”, disse Lula.

Sede do sindicato será ampliada,
terá auditório e elevador
A partir do dia 15 de
dezembro, a sede do sindicato ficará fechada para
obras de ampliação.
A sede será totalmente
reformada. Acima da garagem, serão construídos
mais dois pavimentos, que
serão uma nova sala de
informática e um auditório.
Ao total, são mais 400m².
O projeto também inclui
a instalação de um elevador, para melhorar a acessibilidade do local.

Imagem atual e projeto da nova sede, com
mais 400 m² em dois pavimentos

Antedimento do sindicato no fim de ano
Nos próximos dias,
o sindicato estará organizando a mudança da
sede para um novo endereço, que será bem perto
do atual, na Av. Albuquerque Lins, 125, no centro.
Para fazer isso, a sede
e a subsede estarão fe-

chadas a partir do dia 15 de
dezembro. O atendimento
retornará no dia 2 de janeiro, tanto em Moreira César
quanto no novo endereço.
A obra tem uma previsão de quatro meses, mas
é possível que esse tempo
precise ser ampliado.

Clube de Campo
O clube não terá alterações no fim de ano.
Tanto o dia 25 de dezembro quanto 1º de janeiro caem na segunda-feira, dia que o clube
normalmente está fechado.

Mesmo fazendo parte de um grupo patronal
que cortou relações com a Federação, as
trabalhadoras da Bontaz estão com seus
direitos trabalhistas garantidos, estão com
salvaguarda e conseguiram um aumento real.
Ao total o reajuste será de 3,23%

Tecnopakaging

Os trabalhadores da Tecnopackaging, no
distrito industrial perto da Dutra, irão receber
o reajuste da inflação, um abono que será
pago pela primeira vez e uma importante
reivindicação, o convênio odontológico

Posse Metalúrgicos Taubaté
O sindicato participou
da posse da nova
direção do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté, que tem
como presidente
o companheiro
Claudião. O secretário
geral Luciano
Tremembé esteve lá.
Os metalúrgicos de
Pinda desejam muito
sucesso

Expediente.
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