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Mais de 1.200 pesssoas passaram na Caixa Econômica Federal e já receberam o valor do 
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Reforma da sede 
do sindicato chega 
na fase estrutural
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PEC 300: Querem 
reduzir o acesso 
à Justiça

Processo coletivo, abo-
no salarial e PLR: três ne-
gociações do Sindicato 
dos Metalúrgicos apenas 
na Gerdau que estão in-
jetando mais de R$ 25 mi-
lhões na economia.

O abono foi no dia 11 
de janeiro, do dia 14 ao 18 
foi o processo do adicional 
noturno, e no dia 22 a PLR 
(Programa Metas). 

Só do processo da Ger-
dau são R$ 18 milhões. 

Essa é uma conquista 
de todos, da mobilização 
dos trabalhadores e do 
esforço de negociação do 
sindicato.

A medida ajudou quem 
está na fábrica,  quem mu-
dou de emprego, quem 
aposentou e quem está 
desempregado. São 1.800 
pessoas envolvidas.



Ano X, Edição 107, Janeiro de 2019.2

Um dos pontos muito 
criticados na Reforma Tra-
balhista, que já está em 
vigor, foi a inclusão de me-
didas que na prática difi-
cultam o acesso à Justiça 
do Trabalho. Agora temos 
mais uma ameaça nesse 
sentido, a PEC 300/2016. 

Entre outras questões, 
essa Proposta de Emen-
da à Constituição reduz o 
prazo prescricional, aque-
le período que o trabalha-
dor tem para poder ingres-
sar com uma ação depois 
que sai da empresa. 

Hoje esse prazo é de 
dois anos e a PEC quer 
reduzir para apenas três  
meses.

Essa redução faz uma 
diferença brutal para o tra-
balhador, que ainda está 
decidindo se vai entrar 
com a ação (lembrando 
que depois da Reforma 
Trabalhista, se perder ele 
tem que pagar as cus-
tas processuais), e até 
porque ele precisa juntar 

PEC 300: Querem reduzir 
o acesso à Justiça

*Herivelto Vela é presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba

documentos pra isso, do-
cumentos que a empresa 
pode demorar pra entre-
gar de propósito.

Além disso, essa PEC 
reduz o período que o tra-
balhador pode reclamar. 
Ao invés dos últimos cinco 
anos, o trabalhador só po-
deria cobrar dois anos.

Por exemplo, se essa 
norma já estivesse em 
vigor, o processo da Ger-
dau, que entrou em 2011, 
não pagaria até 2006, mas 
só até 2009.

Isso sem falar no au-
mento da jornada de oito 
para dez horas por dia.

Se a própria Justiça do 
Trabalho está ameaçada 
de extinsão, só podemos 
esperar uma coisa do fu-
turo: Muita luta.

São os nossos direitos 
que estão em jogo.

Por Herivelto Vela*

Cerca de 1.200 pesso-
as já passaram pela Caixa 
Econômica Federal e re-
ceberam o pagamento do 
processo coletivo da Ger-
dau sobre o adicional no-
turno estendido, que está 
injetando cerca de R$ 18 
milhões na economia.

Somando com os paga-
mentos de abono e PLR, 
o valor injetado só em ja-
neiro com os pagamentos 
da Gerdau passa de R$ 25 
milhões.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos fez um trabalho in-
tenso durante uma sema-
na para atender todos que 
foram receber o processo 

entre os dias 14 e 18. A 
Caixa destinou um andar 
do banco para fazer o pa-
gamento do processo.

A partir de agora, os pa-
gamentos serão feitos na 
sede do sindicato. O aten-
dimento do departamento 
jurídico ocorre segundas 
e sextas-feiras das 9h às 
12h, terças e quintas das 
14h às 17h.

Segundo o presidente 
Herivelto Vela, o processo 
é resultado do empenho 
de todo o sindicato.

“Foram sete anos de 
luta até conseguir essa 
conquista. Parabenizo 
toda a direção do sindica-

to, especialmente ao comi-
tê Gerdau, ao nosso De-
partamento Jurídico que 
foi determinante e a todos 
os trabalhadores que con-
fiam nesse sindicato. Fize-
mos uma semana de plan-
tão, para analisar caso por 
caso, organizamos uma 
semana de pagamento no 
banco e vamos lutar até 
que todos que têm direito 
consigam receber”, disse.

Agora, os trabalhadores 
ativos já estão recebendo 
o horário das 5h às 8h com 
adicional noturno nos salá-
rios.

A sede fica na av. Albu-
querque Lins, 125, centro.

Unidade conquista 
proposta na Harsco

Assembleia que aprovou proposta de abono na 
Harsco

As negociações na 
Harsco tiveram bastante 
avanço. 

Em novembro, os tra-
balhadores aprovaram 
em assembleia e recebe-
ram abono salarial de R$ 
1.300, sendo  R$ 1.000 em 
novembro, e R$ 300 como 
um acréscimo no vale pre-
sente de dezembro. 

Como já divulgado aqui 

no jornal O Trabalhador, 
no mesmo mês eles ha-
viam aprovado a mudança 
da jornada, que agora é de 
“sábado sim, sábado não”.

O dirigente sindical Val-
dir Augusto lembra que na  
campanha salarial anterior 
eles tiveram uma greve e 
as negociações avança-
ram bastante depois dis-
so.

Os trabalhadores da 
Latasa conquistaram um 
abono salarial de R$ 1.000, 
além do reajuste de 5%. 

O sindicato ainda conse-
guiu um abono para os tra-
balhadores terceiros da me-
talúrgica Jorge Caldeiraria e 
uma cesta de natal. 

Em agosto, teve uma 
mobilização forte por uma 

Assembleia que aprovou abono no dia 23 de novembro

Novelis também está em 
negociação do adicional noturno

Há alguns anos o sin-
dicato reivindica também 
da direção da Novelis que 
pague o adicional noturno 
estendido. 

Na Novelis, o horário é 
um pouco menor que o da 
Gerdau, das 5h às 7h.

Até hoje não foi movida 
ação coletiva porque a ne-
gociação com a empresa 
tem avançado e ganhou 
muita força depois que 
houve a primeira sentença 
favorável do processo da 
Gerdau, em dezembro de 

2016. Hoje as negociações 
estão adiantadas, mas ain-
da não há uma proposta 
final para apresentar aos 
trabalhadores. 

Assim que possível, ini-
ciaremos a discussão da 
proposta com a categoria.

Latasa paga abono, 100% da PLR,  
investe em forno e faz contratações

Sorteios Colônia de Férias 

Carnaval - Dias 2, 3, 4, 5 e 6 de março
Inscrições: De 18/02/11 a 22/02
Sorteio e pagamento: 22/02 às 17h

Colônia exclusiva para sócios do sindicato!

Ubatuba - perto da Praia do Tenório

boa proposta de PLR e no 
dia 10 de janeiro foi feito o 
pagamento da 2ª parcela, 
com 100% das metas atin-
gidas.

Todos os trabalhadores 
receberam R$ 1.000, além 
dos 1.500 que já foram pa-
gos lá em agosto. Ao total 
na PLR foram R$ 615 mil.

Para o vice-presidente, 

André Oliveira, a unidade do 
trabalhador foi fundamental 
para essas conquistas.

Além disso, a empresa 
fez um investimento impor-
tante. Foi construído um 
novo forno para reciclagem 
de alumínio para atender a 
demanda da Novelis e 16 
trabalhadores foram contra-
tados.

Acordo do processo do adicional noturno foi aprovada por unanimidade 
em assembleia e homologada pelo Tribunal Regional do Trabalho

Negociações do sindicato 
com a Gerdau injetam 
R$ 25 milhões na economia
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O que os trabalhadores 
falam do sindicato

Edson Rodrigues de 
Oliveira, metalúrgico na 
área da FEP na Gerdau

“O ano está começando bem, 
não só pra mim como para 
aqueles que nem esperavam. 
Tem muitos aí que hoje estão 
desempregados e esse 
dinheiro veio a calhar... Eu 
fui pegar o salário do mês 
passado já veio uma diferença, 
então ajudou bastante e vai 
ajudar mais ainda.”

Evair de Oliveira Silva,
metalúrgico aposentado

“A gente já vinha 
acompanhando o processo, 
sempre buscando no 
sindicato, através do Vela e 
dos meninos... Eu sei que 
eles trabalharam duro pra 
fazer e acontecer, e graças a 
Deus aconteceu. Veio em um 
bom momento.”

“Sindicato é forte. Precisa 
da união do trabalhador, 
porque se não tiver a união 
do trabalhador sindicato não 
faz nada.”

Renato Monteio de 
Oliveira, metalúrgico 
aposentado - Usinagem

“Trabalhei 14 anos como 
técnico de segurança... 
É uma jornada difícil, 
principalmente pelo 
desgaste físico. A hora que 
vem o sono isso aumenta 
o risco de acidente... Com 
certeza, vejo a ação sindical 
de uma forma positiva, acho 
que é muito bom.”

Milton do Prado,
metalúrgico aposentado

“A gente tem visto que o 
trabalho deles tem sido sério 
e tem tido resultado também. 
A gente via falar do processo, 
mas não tinha muita 
esperança que saísse tão 
já... Na assembleia, a gente 
decidiu que era favorável ao 
acordo e graças a Deus deu 
tudo certo.”

Washington Donatilio
Metalúrgico na Usinagem 
Pesada da Gerdau

“Se não aceitasse esse 
acordo seria mais dez anos 
na justiça, sem saber se 
ia receber ou não. Então 
está bom, está tudo certo. 
Só tenho a agradecer ao 
Marquinho, ao André, ao Kal 
que quando precisei deles 
4 anos atrás foram muito 
prestativos, me ajudaram 
muito.” 

Silvio Pereira Daminani
Metalúrgico na Usinagem 
Leve da Gerdau

Pagamento do processo da 
Gerdau: resultado de uma 
luta de 7 anos do sindicato

Nilson Vieira Franco
Metalúrgico na 
Usinagem da Gerdau

“Eu tinha que fazer faculdade 
e o sindicato participou 
bastante do processo, porque 
mudança de horário não 
é muito fácil... Eu sempre 
acompanho, desço do ônibus 
pra ouvir eles falar porque, 
por mais que mude um 
governo, eu penso que o 
sindicato vai ter sempre uma 
causa a defender pela gente.”
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Reforma da sede do sindicato 
chega na fase estrutural

Após muito tempo de 
espera por liberação, a re-
forma da sede do sindicato 
chegou na fase estrutural. 

O prédio de três andares 
começou a ganhar forma 
com a instalação das estru-
turas metálicas na área da 
garagem da sede.

70 peças estão sendo 
instaladas, entre vigas e 

colunas, que juntas pesam 
cerca de 20 toneladas de 
aço.

A reforma do acabamen-
to da parte antiga do prédio 
já está avançada, com troca 
de piso e gesso e alterações 
de algumas repartições. 

Após a finalização da es-
trutura metálica, vai come-
çar a parte de alvenaria. 

A garagem atual dará 
lugar uma nova estrutura 
com dois andares acima. A 
ampliação deixará o prédio 
com 400 m² a mais.

O novo prédio terá sala 
de informática, sala de trei-
namento e um auditório 
para 120 pessoas, com ele-
vador para adequar a sede 
com acessibilidade.

Vigas metálicas estão sendo instaladas; são 70 peças entre vigas e 
colunas, que juntas pesam cerca de 20 toneladas de aço

A união dos trabalha-
dores da Elfer deu resulta-
do. Depois de forte mobili-
zação, eles conquistaram 
uma proposta de abono 
salarial que foi aprovada 
por unanimidade no dia 
10 de dezembro.

Eles receberam R$ 
500 no dia 21 de dezem-
bro. 

Segundo o dirigente 

Os trabalhadores da 
Bundy conquistaram o 
abono salarial e recebe-
ran R$ 550. 

A proposta foi aprova-
da pelos trabalhadores 
no dia 4 de dezembro.

A empresa, que estava 
totalmente relutante, aca-
bou apresentando uma 
proposta depois da forte 

Com luta, Bundy conquista abono 

A negociação da Cam-
panha Salarial na GV do 
Brasil foi difícil, até demo-
rou um pouco mais pra 
acontecer, a assembleia 
definiu a questão no dia 
17 de dezembro, mas a 
mobilização dos trabalha-
dores deu resultado. 

A empresa aceitou 
seguir a Convenção Co-
letiva, pagar o reajuste 
salarial de 5%, retroativo 
à data-base (4 meses), 

Pressão na fábrica GV deu resultado

mobilização dos trabalha-
dores dias antes.

O dirigente sindical 

José ivanez - Gato, para-
beniza a todos pela con-
quista.

pagou um abono salarial 
de R$ 800 a todos os tra-
balhadores, inclusive os 
temporários, assim como 
foi feito na PLR.

O dirigente sindical Pa-
celi Alves agradece aos 
trabalhadores pela con-
fiança e parabeniza pelo 
resultado.

Mobilização avança na fábrica Elfer

Anderson Lopes, também 
foi possível incluir na ne-
gociaçao o pagamento 

BRONCAMete

Bundy: Na base do chicote

O clima pra trabalhar na 
Bundy está péssimo. 

O sindicato já vinha re-
clamando das denúncias de 
assédio moral de um coor-
denador de produção. 

Aí a Bundy mandou o 
gerente de produção em-
bora, promoveu esse coor-
denador pra gerente e não 
colocou ninguém como co-

ordenador. Agora a coisa 
desandou de vez. Todo dia 
é ameaça, qualquer coisa é 
advertência. A única coisa 
que ele está conseguindo 
com isso é aumentar o ab-
senteísmo. 

Todo mundo está revol-
tado. Já tem mais de 15 tra-
balhadores que pediram pra 
empresa dispensar.

Novelis: Plano de Carreira no Transporte

Os trabalhadores do se-
tor de transporte estão sen-
do injustiçados. Eles são  
funcionários Novelis, mas 
não tem plano de carreira 
como os demais. A chefia 
não deixa nem que eles 
concorram às vagas de re-
crutamento interno.

Outro problema. Já tem 
coordenador saindo do LF 
e indo pra Refusão porque 
nem eles aguentam a gros-
seria da gerência. Ninguém 
aguenta o “semi-Deus”.

A galera do pátio de ma-
téria-prima precisa se unir 

mais. Tem trabalhador en-
tregando trabalhador. Todo 
mundo perde com isso.

A folga extra continua 
sendo um problema. Tem 
muita área que ninguém 
consegue tirar. Final de se-
mana, então, nem pensar. 
A Novelis precisa cumprir o 
que assina.

Agora, a Novelis colo-
cou câmeras até dentro das 
cabines. Com tanto investi-
mento que precisa ser feito 
em segurança, ela gasta 
com câmeras pra punir tra-
balhador. Lamentável.

O setor de Utilidade da 
GV está um caos. A nova 
supervisão não conhece 
nada da operação e fica fa-
zendo assédio moral com 
os funcionários. 

Outro dia demitiu um 
funcionário só porque cha-
mou pra hora-extra e ele 
não pôde ir. Estava viajan-

do, era sua folga do dia 1º 
de janeiro.

O setor de manutenção 
a aciaria também está pés-
simo. A coordenação não 
dá ferramenta pra trabalhar, 
faz escalas malucas e fica 
trocando de funcionários 
como se fossem descartá-
veis. Gestão zero.

GV: Caos na Utilidade e na Aciaria

Os trabalhadores da 
Tecnopackaging aprova-
ram, em assembleia em de-
zembro, a proposta de abo-
no salarial com o reajuste 

Tecnopackaging teve abono

salarial de 5%. O secretário 
geral Luciano Tremembé 
tem negociado nessa fábri-
ca, onde tem crescido a uni-
dade dos trabalhadores.

Expediente. 
O jornal “O Trabalhador” é uma publicação do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, sob responsabilidade da Secretaria de  
Comunicação e Imprensa. Presidente: Herivelto Santos Moraes - Vela / Secretário 
de Comunicação: Antonio Romeu Martins / Jornalista Responsável: Guilherme 
Moura (MTb 57.457-SP) /  Fotos e diagramação: Guilherme Moura / Tiragem: 7.000 
exemplares / Impressão: Mar-Mar Gráfica e Editora Ltda.

Sede: 3644-1540 / Redação: (12) 3644-1544 
imprensa@sindmetalpinda.com.br / www.sindmetalpinda.com.br

pra quem foi demitido de-
pois da data-base, 1º de 
setembro.
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