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Assembleia que aprovou proposta conquistada após greve histórica ocorrida no dia 18 de 
novembro; todos os trabalhadores conquistaram R$ 1.000,00 de abono salarial

Reajuste salarial 
está garantido nas 
fábricas de Pinda

Todas as metalúrgicas de Pinda estão 
abrangidas pela Convenção Coletiva

Dia 16 de dezembro é 
a data de pagamento do 
abono salarial da Gerdau 
de Pindamonhangaba.

Todos os trabalhadores 
conquistaram um abono 
de  R$ 1.000,00, que re-
presenta uma injeção na 
economia da cidade de 
cerca de R$ 2 milhões no 
período das compras de 
Natal. 

O abono salarial não 
é obrigatório. A categoria 
reivindica como compen-
sação por todo o esforço 
feito para dar conta da pro-
dução, que foi alta.

Não havia proposta an-
tes das mobilizações, que 
acabaram chegando até a 
greve. Esse dia foi históri-
co, se tornou um marco de 
união dos trabalhadores.

Assembleia 
aprova acordo 
de processo 
da Bundy
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Abono da Gerdau vai injetar 
R$ 2 milhões na economia 
de Pinda antes do Natal

Mobilização 
conquistou abono 
na GV do Brasil

Abono aprovado também na Confab, Bundy, 
Harsco e as negociações continuam

PINDAMONHANGABA

PRAZO FINAL PARA FAZER A BIOMETRIA: 
Atendimento agora é por senha
Não precisa de agendamento!
Segunda a sexta, das 8h às 17h45

Publicidade gratuita. Apoio jornal O Trabalhador
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A greve da Gerdau foi 
histórica.

Já participei de muitas 
greves, aqui em Pinda e 
também em outras cida-
des que me pedem apoio.

Mas até hoje não tinha 
visto uma greve tão forte 
como a greve da Gerdau 
de Pinda do dia 18 de no-
vembro de 2019, uma re-
ferência de luta para todas 
as unidades Gerdau do 
Brasil.

O trabalhador aprovou 
a greve em assembleia 
e todos foram embora. 
Meia hora depois não ha-
via mais ninguém, só nós, 
dirigentes sindicais, e os 
policiais, que apenas ob-
servaram a vontade do 
trabalhador.

O turno da tarde nem 
foi na fábrica. Os ônibus 
chegaram com apenas 
algumas pessoas, de fun-
ções essenciais. No turno 

Uma greve 
que entrou 
para a história

*Herivelto Vela é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

da noite mais uma vez  
adesão total.

Ainda tivemos a alegria 
de receber trabalhadores 
que foram levar bolo pra 
nós, na barraca da greve. 

Em um cenário de mui-
ta dificuldade, de ataques 
brutais aos direitos dos 
trabalhadores, de patrões 
tentando a todo custo se 
aproveitar da sensação de 
crise, nós conseguimos 
fazer a diferença.

Não tem preço a gente 
ver o trabalhador entran-
do de cabeça erguida pra 
dentro da fábrica. A gente 
vê a unidade, a gente vê 
a organização no local de 
trabalho.

Parabéns companhei-
ros (as) da Gerdau, vocês 
são exemplo.

Por Herivelto Vela*
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Expediente

Todos os cerca de 2.000 
funcionários da Gerdau de 
Pindamonhangaba estão 
contemplados na proposta 
de abono salarial, com o 
pagamento de R$ 1.000,00 
no dia 16 de dezembro.

A proposta foi conquis-
tada após um dia de greve, 
que ocorreu no dia 18 de no-
vembro, e foi aprovada por 
grande maioria em assem-
bleia. A medida irá injetar 
R$ 2 milhões na economia 
da cidade durante o período 
de compras do Natal.

O reajuste de salário, de 
3,80%, também foi pago in-
tegralmente.

De acordo com o vice-
-presidente da entidade, 
André Oliveira, a propos-

ta só foi possível devido à 
adesão dos trabalhadores.

“Uma greve muito forte. 
E que mostrou mais uma 
vez que a direção está pre-
parada pra fazer a nego-
ciação. Conseguimos uma 
proposta que atende o an-
seio dos trabalhadores e 

que corresponde à realida-
de da fábrica, que está com 
boa produção. Se não fosse 
a união, com adesão 100% 
em todos os turnos, não te-
ria nada disso. Parabéns a 
todos”, disse.

A última greve na fábrica 
havia ocorrido em 2014. 

Abono da Gerdau vai injetar 
R$ 2 milhões na economia

Assembleia que aprovou proposta 
no turno da tarde; ao microfone, 
o vice-presidente André Oliveira

Direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda, com apoio dos Metalúrgicos de Taubaté, dos Condutores do Vale do 
Paraíba e dos Hoteleiros de Campos do Jordão e região; a união dos sindicatos fortalece a luta do movimento sindical

Assembleia que aprovou proposta no turno da noite da Gerdau
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Reajuste de salário está 
garantido em todas as fábricas

Os trabalhadores meta-
lúrgicos de Pinda aprova-
ram por unanimidade no dia 
25 de outubro, a proposta 
de reajuste da Campanha 
Salarial 2019.

O reajuste é de 3,8%, 
sendo 3,28% de reposição 
da inflação pelo INPC mais 
0,5% de aumento real. 

A Convenção Coletiva 
de Trabalho, que assegu-
ra direitos específicos dos 
metalúrgicos, foi renovada 
por mais um ano, até 31 de 
agosto de 2020.

Essas condições foram 
conquistadas em todos os 
grupos que envolvem as 

fábricas de Pinda, ou seja, 
valem para todos os cerca 
de 7.000 trabalhadores da 
categoria na cidade. 

Segundo o presidente 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos, Herivelto Vela, as 
negociações que estão em 

andamento nas fábricas 
vão continuar.

“Cada empresa tem a 
sua realidade. A convenção 
garante uma condição pra 
todas as fábricas e onde for 
possível avançar nós va-
mos sempre buscar”, disse.

Assembleia geral da Campanha Salarial na sede do sindicato, umas das 
que contou com maior participação dos trabalhadores

Mobilização na 
Bundy conquista o 
abono salarial

Os trabalhadores da 
Bundy Refrigeração, apro-
varam no dia 2 de dezem-
bro, a proposta de abono 
de R$ 800, com pagamen-
to no dia 6 de janeiro. 

O abono será pago a 
todos os funcionários, in-
clusive os afastados e até 
os temporários, que rece-

berão de forma proporcio-
nal ao tempo de trabalho.

“Conseguimos um 
bom valor de abono, que 
vai contemplar todos os 
trabalhadores. É mais 
um resultado da unidade 
da categoria”, disse o di-
rigente sindical José Iva-
nez, o Gato.

Os trabalhadores da 
Harsco conseguiram o abo-
no salarial. A Harsco é uma 
terceirizada da Gerdau que 
está dentro da categoria 
metalúrgica e o sindicato 
sempre busca conquistar 

nas terceiras a mesma pro-
posta da empresa mãe.

Deu certo, todos estão 
contemplados na proposta 
de R$ 1.000 com pagamen-
to no dia 16 de dezembro, 
antes do Natal.

Abono garantido na Harsco

Como ficou o reajuste de salário:

3,80% 3,28% 0,5%
índice da inflação aumento realíndice garantido em 

Convenção Coletiva

= +

Reajuste garantido em todas as 
fábricas metalúrgicas de Pinda

Trabalhadores da GV do Brasil 
conquistam abono salarial

Os trabalhadores da 
GV do Brasil aprovaram 
uma proposta de abono 
salarial no dia 5 de dezem-
bro. Todos os funcionários 
receberam R$ 800 já no 
dia seguinte.

Segundo o dirigente 
sindical Paceli Alves, a 

proposta foi apresentada 
após mobilização dos tra-
balhadores.

“Foi uma negociação 
difícil, mas conseguimos 
contemplar todo mundo, 
até os temporários e afas-
tados, também terá cesta 
de natal e uma garantia de 

Assembleia que aprovou proposta de abono; no final de outubro, eles 
também conseguiram um aumento de 33% no valor total da PLR

emprego ou salário até 1º 
de março. Quem precisar 
fazer plantão no natal ou 
ano novo também terá um 
percentual maior de hora-
-extra. A produção está 
boa e a união do trabalha-
dor possibilitou esse resul-
tado”, disse.

Mobilização garante reajuste 
salarial na Oversound

A negociação na Over-
sound também foi dura.

A empresa chegou a 
propor corte do convênio 
médico pra pagar o reajus-
te, o que é contra a lei. Os 
trabalhadores aprovaram 

um comunicado de greve e 
conseguiram reverter isso. 

A proposta foi aprovada, 
eles receberam o reajus-
te de 4%, que é um pouco 
maior que o reajuste geral, 
que foi de 3,80%.

INSCRIçõES DE INFORMáTICA
Sócios: 13 a 24 de janeiro

Comunidade: 20 a 24 de janeiro

Inscrições pelo telefone: 3637-3634

MUDANçA DA SEDE
A partir do dia 16/12 não haverá 

expediente na sede provisória do 
sindicato, pois irá iniciar a mudança da 
nova sede. Na subsede, o expediente 

encerrará no dia 20. As atividades 
retornam dia 6 de janeiro.

As Convenções Coletivas estão disponíveis no site 
www.sindmetalpinda.com.br

CLUBE
O Clube de Campo 

estará aberto no dia 23 de 
dezembro e fechado nos 
dias 25 e 26. No dia 30 

estará aberto e nos dias 1º 
e 2 de janeiro fechado.
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Trabalhadores da Confab 
Equipamentos aprovam 
proposta de abono

Mobilização conquista abono 
na Tenaris Confab Tubos

Os trabalhadores da 
Tenaris Confab aprovaram 
uma proposta de abono 
salarial no dia 30 de outu-
bro. 

A proposta contém vá-
rios itens, entre eles o 
pagamento de um abono, 

que ocorreu dia 14 de no-
vembro, também um adi-
cional no cartão alimenta-
ção, renovação da jornada 
com folgas aos sábados, 
dias de folga no fim de ano 
e a possibilidade do tra-
balhador negociar dívidas 

de benefícios, como plano 
médico e farmácia.

A proposta não seria 
possível  sem a mobiliza-
ção dos trabalhadores. Ela 
representa um avanço na 
negociação e foi aprovada 
em assembleia.

Trabalhadores da Novelis 
aprovam proposta da empresa

A Campanha Salarial 
na Novelis também está 
definida. Os trabalhado-
res receberam o reajuste 
salarial e terão algumas 
folgas.

A fábrica Novelis é uma 
das poucas da região que 
rodam turno e sempre tra-
balharam no dia de Natal 
e no Ano Novo, e esse 
ano eles irão finalmente 

ter folga.
Os trabalhadores en-

tenderam que essa pro-
posta contemplava e apro-
varam. A decisão, como 
sempre, é do trabalhador.

Comunicado de greve é 
aprovado na fábrica Elfer

Até o fechamento desta 
edição, ainda não estava 
definida a negociação da 
fábrica Elfer. 

A empresa não havia 
apresentado nenhum valor 
de abono, apenas algumas 
folgas entre Natal e Ano 
Novo e o trabalhador deci-

diu aumentar a pressão na 
direção da empresa. Um 
comunicado de greve foi 
protocolado. 

O sindicato, como sem-
pre, apoiou o trabalhador na 
luta pelo reconhecimento 
de todo o esforço feito para 
dar conta da produção.

Mobilização na Latasa 
reivindica o abono salarial

Até o fechamento desta 
edição, ainda não estava 
definida a negociação da 
fábrica Latasa. 

A direção da empresa 
não havia apresentado ne-
nhuma proposta de abono 

salarial, mesmo com boa 
produção, e o sindicato tem 
recebido muitas reclama-
ções de excesso de pres-
são por produção. 

A proposta de zero abo-
no salarial foi reprovada.

A mesma proposta co-
locada em assembleia na 
Confab Tubos, também foi 
aprovada pelos trabalha-
dores da Confab Equipa-
mentos.

Eles também recebe-
ram o abono salarial, adi-
cional no cartão alimen-
tação, outras melhorias e 
tiveram todos os direitos 
garantidos.

Assembleia aprova acordo da “Meia Hora 
Refeição” na Bundy por unanimidade

Os atuais e ex-funcioná-
rios da fábrica Bundy Refri-
geração aprovaram, no dia 
1º de novembro, o acordo 
sobre o processo da “Meia 
Hora Refeição”. 

O acordo já foi encami-

nhado para homologação 
na Justiça do Trabalho, o 
que ainda não ocorreu. 

Após isso, o sindicato 
fará uma nova convocação 
dos envolvidos.

A Justiça definiu que têm 

direito ao processo aqueles 
que tiverem registro na em-
presa após 26/02/2012. 

Os envolvidos têm direi-
to a hora de refeição a 50% 
no período de 26/02/2009 a 
15/02/2013.


