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Gerdau, uma das fábricas que teve negociação difícil, mas após paralisações o Sindicato 
conseguiu uma proposta de abono e também o 13º salário integral para todos

Herivelto Vela é 
o vereador mais 
votado de Pinda

Vela teve 2.161 votos e ficou em 1º na 
eleição mais concorrida da região

Ano de pandemia! 2020 
ficará marcado como um 
ano de muita dificuldade 
no mundo inteiro. 

A luta dos metalúrgicos 
de Pinda conseguiu man-
ter empregos no auge da 
pandemia, também o rea-
juste de salário, os direitos 
da categoria e vários acor-
dos de abono, que somam 
mais de R$ 3,8 milhões, in-
jetados na economia antes 
do Natal. E alguns ainda 
foram pagos em formato 
de cartão de Natal.

Isso sem contar nos 
acordos que mantiveram 
o 13º salário integral para 
quem teve suspensão de 
contrato, algo que tem um 
impacto muito grande para 
muitas famílias. 

Parabéns a todos os 
trabalhadores.

TEM SORTEIO 
DE FIM DE 
ANO PARA OS 
APOSENTADOS
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Negociações de abono injetam 
R$ 3,8 milhões na economia, 
além do reajuste e 13º salário
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A pressão dos patrões 
este ano foi absurda. A 
cada vez que a TV falava 
a palavra crise, a chefia 
apertava um pouco mais 
o trabalhador no chão de 
fábrica.

A cada foto de mobili-
zação do sindicato nas re-
des sociais já vinha a tur-
ma do “olha a crise”, “mas 
e o desemprego?”, “olha a 
pandemia mundial”, e por 
aí vai.

Era tudo que o patrão 
queria. Trabalhador com 
medo e aceitando tudo.

E aí entrou o trabalho 
do sindicato, analisando 
o histórico de cada fábri-
ca, entendendo a realida-

Patrão sempre vai dizer 
que está em crise

*André Oliveira é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

de de produção de cada 
empresa e discutindo isso 
com os trabalhadores. 

O sindicato não é in-
transigente, mas sim coe-
rente. 

Se não fossem as pa-
ralisações, aí sim teriam 
ocorrido demissões, per-
da de direitos, não teria 
reajuste, não teria nada. 
Podem ter certeza.

Quero parabenizar a 
todos que entenderam a 
importância das mobiliza-
ções neste momento. 

Ainda há negociações 
em andamento e o sin-
dicato vai fazer tudo que 
puder pra defender os tra-
balhadores.

Por André Oliveira*
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Expediente jornal O Trabalhador

Assembleia na Gerdau aprova 
abono e 13º salário integral

Os trabalhadores Ger-
dau aprovaram em as-
sembleia no dia 24 de 
novembro, a proposta da 
Campanha Salarial.

A proposta foi apresen-
tada após 2 paralisações, 
ela contempla um abono 
salarial de R$ 1.000 para 
todos os trabalhadores, in-
clusive temporários. Já foi 

pago no começo do mês.
Também está incluso na 

proposta a manutenção dos 
direitos, o pagamento do 
reajuste salarial, de 2,94%, 
retroativo à data-base, e o 
pagamento do 13° salário 
de forma integral para quem 
esteve em suspensão de 
contrato durante o ano.

No ano passado, a fábri-

ca chegou a entrar em gre-
ve para conseguir o abono. 
Este ano, com as mobiliza-
ções, já foi possível avan-
çar, conquistar o abono e 
também o 13° integral. 

A empresa segue com 
produção alta e por isso o 
Sindicato buscou uma pro-
posta coerente com essa 
produção.

Após ameaça de greve, trabalhadores da 
GV conquistam abono e aumento na PLR

Os trabalhadores da GV 
do Brasil aprovaram no dia 
27 de outubro, a proposta 
da Campanha Salarial. 

Este ano a empresa 
dobrou sua produção. Em 
todos os meses teve produ-
ção cheia e excesso de jor-

nada, mas não queria pagar 
nada.

Depois de paralisação 
e ameaça de greve, a em-
presa apresentou uma nova 
proposta.

A proposta consiste no 
reajuste salarial da infla-

ção, de 2,94%, um abono 
salarial de R$ 1.000, que 
foi pago dias depois, um 
adicional de 25% na PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados), que chegará 
a R$ 2.500, e a garantia de 
emprego até fevereiro.

Trabalhadores da Novelis intensificam 
paralisações pelo abono salarial

A negociação entre o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
e a direção da Novelis con-
tinua em andamento.

Duas paralisações, com 
adesão total dos trabalha-
dores já ocorreram. 

A assembleia aprovou 

que o Sindicato intensifique 
a negociação pelo abono 
salarial e isso será feito.

Na Novelis existe uma 
garantia de reajuste da infla-
ção mais 0,5% de aumento 
real, mas a categoria busca 
uma proposta melhor, tendo 

em vista que a Novelis não 
parou em nenhum momen-
to a produção, nem no auge 
da  pandemia. 

Pelo contrário, vários 
meses tiveram recorde de 
produção na fábrica ao lon-
go de 2020.

Expediente FIM DE ANO
CLUBE DE CAMPO
21/12 ------------- Fechado para Manutenção
22 e 23/12 ------ Aberto
24 e 25/12 ------ Fechado para o Natal
26 e 27/12 ------ Aberto
28/12 ------------- Fechado para Manutenção
29 e 30/12 ------ Aberto
31/12 e 01/01 -- Fechado para o Ano Novo
02/01 ------------- Aberto - retorna programação normal

SEDE SINDICATO

COLÔNIA DE FÉRIAS
Seguindo determinações de prevenção do Covid-19, 
o funcionamento da colônia continua suspenso, assim 
como algumas atividades do Clube de Campo.

Secretaria: Não haverá expediente entre os dias 21/12 
e 01/01/2021. 
Dept. Jurídico: Não haverá expediente entre os dias 
21/12 e 08/01/2021.

Gilson Leandro
Gilson Leandro

Gilson Leandro
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Trabalhadores da Tenaris Confab aprovam 
proposta da Campanha Salarial com cartão 
de Natal

Os trabalhadores da fá-
brica Tenaris Confab apro-
varam a proposta da Cam-
panha Salarial. 

A medida envolve cerca 
de 1.100 funcionários, das 
duas unidades. A assem-
bleia na Tubos ocorreu no 
dia 2 e na Equipamentos no 
dia 3 deste mês. 

Nas duas unidades 
ocorreram paralisações em 
novembro e nas duas a 
proposta foi aprovada por 

grande maioria.
A proposta contém o re-

ajuste salarial, de 2,94%, a 
renovação dos direitos da 
categoria e o cartão de na-
tal de R$ 640, além do 13º 
salário, que será integral 
para os trabalhadores que 
continuam em suspensão 
de contrato.

A situação da Confab 
Tubos está um pouco me-
lhor, já tem previsão de 
obra, mas passou muita di-

ficuldade este ano. 
A negociação sindical 

conseguiu evitar muitas de-
missões. 580 trabalhadores 
chegaram a ter suspensão 
de contrato, e todos eles 
poderiam ter uma redução 
grande no 13º salário se 
não fosse a negociação.

Um grupo ainda está na 
suspensão de contrato e 
conseguir esse cartão de 
Natal também foi uma con-
quista dos trabalhadores.

Aumento real de salário e 
PLR na Elfer

Os trabalhadores da fá-
brica Elfer aprovaram no dia 
4 de novembro, a proposta 
da Campanha Salarial.

Havia também uma dis-
cussão com a empresa so-
bre a PLR, que seria zero.

Após 4 rodadas de ne-
gociação, a categoria con-
seguiu uma proposta. Ela 
contempla o reajuste da 

inflação, mais 0,5% de au-
mento real, e R$ 1.400 de 
PLR. 

A Elfer tem um históri-
co forte de mobilização. A 
fábrica conseguiu passar 
pela pandemia, manteve 
os empregos, está com 
produção alta e assim o 
Sindicato conseguiu avan-
çar na proposta.

Com greve, trabalhadores da Incomisa 
conquistam proposta de abono salarial

Após um dia de greve, 
os trabalhadores da fábrica 
Incomisa aprovaram em as-
sembleia no dia 22 de outu-
bro, a proposta da Campa-
nha Salarial.

A proposta consiste no 
reajuste da inflação, de 
2,94%, um abono salarial 

de R$ 300, um adicional de 
5% no plano de carreira e 
garantia de emprego até ja-
neiro. A proposta não seria 
alcançada sem a greve.

A negociação foi muito 
dura, marcada por muita di-
ficuldade ao longo de dois 
meses de negociação do 

Sindicato com a empresa, 
que se mantinha intransi-
gente, mesmo vendo o bom 
nível de produção.

Ainda tem muitas ques-
tões para resolver na fábri-
ca, mas essa negociação 
foi um grande avanço da 
categoria.

Os trabalhadores da 
Harsco aprovaram no dia 
2 de dezembro, o reajuste 
salarial e um abono de R$ 
1.000. 

Abono salarial na Harsco, 
com novo cartão

Um novo cartão de cré-
dito será implantado para 
pagamento desse abono, 
que será já no dia 15, e para 
outros benefícios também.

Ameaça de greve e abono 
conquistado na Bundy

Os trabalhadores da 
Bundy Refrigeração apro-
varam no dia 16 de outubro 
a proposta da Campanha 
Salarial. 

Além do reajuste e dos 
direitos garantidos, os tra-
balhadores receberam um 
abono de R$ 650 e também 

a PLR, que seria zero.
O pagamento de novem-

bro foi assim: R$ 2.250 a 
mais na conta de cada fun-
cionário. 

Só teve proposta porque 
o trabalhador estava unido. 
15 dias antes teve comuni-
cado de greve.

Assembleia na unidade Tubos: proposta aprovada por grande maioria

Assembleia na Equipamentos: proposta aprovada por unanimidade

Acima, assembleia que aprovou 
proposta; ao lado, fábrica em 
greve, algo que a empresa 
duvidou que aconteceria

REAJUSTE SALARIAL 2020
2,94%

Todos os trabalhadores metalúrgicos de Pinda 
já devem ter recebido esse reajuste na folha de 

pagamento, retroativo à data-base 1º de setembro.

Se você ainda não recebeu, denuncie ao Sindicato:
sindmetalpinda.com.br/denuncia

Pode ser anônimo!

Gilson Leandro
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Comitê dos Aposentados fará sorteio

Os dirigentes do Comitê Sindical dos Aposentados 
– Lagoinha, Mamão, Xuxa e Serginho

O Comitê Sindical dos 
Aposentados Metalúrgicos 
irá realizar um sorteio de 
prêmios no final do ano.

O prêmio principal será 
uma TV Smart de 43 pole-
gadas e resolução de 4k, 
além de forno elétrico, bici-
cleta, ventilador e cafeteira.

O sorteio será para só-
cios do comitê dos aposen-
tados e será realizado na 
sede do sindicato, no dia 17 
de dezembro, uma quinta-
-feira, a partir das 9h.

O sorteio irá abranger 
todos que estiverem em dia 
com o pagamento das men-

salidades e será feito pela 
lista de sócios. Não é ne-
cessário se inscrever nem 
estar presente para partici-

par. O Comitê Sindical dos 
Aposentados tem atendi-
mento em dias de terça e 
quinta-feira, das 9h às 17h.

O candidato Herivelto 
Vela foi o vereador mais vo-
tado de Pindamonhangaba 
nas eleições 2020.

Vela foi eleito em sua 
primeira candidatura a ve-
reador, com 2.161 votos. A 
cidade teve 373 candidatos 
a vereador e foi a mais con-
corrida da região, com mais 
de 33 candidatos para cada 
uma das 11 cadeiras.

Com a eleição de Vela, o 
Partido dos Trabalhadores 
volta a ter um representante 
na Câmara de Vereadores, 
que teve 80% de renova-

ção.
Com 43 anos, bacharel 

em Direito, ex-presidente 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos e também apresentador 
de programa de rádio, Vela 
agradeceu a votação.

“Ser eleito e ainda como 
o vereador mais votado na 
cidade que mais teve can-
didatos na disputa, foi incrí-
vel. Obrigado a todos pela 
confiança. É uma grande 
alegria ver esse resultado, 
ver o meu partido nova-
mente com representante. 
É também uma grande res-

Herivelto Vela é o vereador 
mais votado de Pinda

ponsabilidade. Durante a 
campanha falei muito sobre 
o emprego para pessoas de 
Pinda e vou insistir nisso. 
Prometo honrar cada voto. 
Contem comigo”, disse 
Vela.

O dirigente Célio da Sil-
va, o Celinho, também rece-
beu votação expressiva nas 
eleições. 

O “Celinho Zona Leste”, 
recebeu 653 votos em sua 
primeira disputa para verea-
dor. Celinho é dirigente sin-
dical pela Tenaris Confab 
Tubos e agradece a todos 
pela votação.

Saiba o funcionamento do Clube de Campo
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos reabriu o Clube de 
Campo. Como retornamos 
para a fase Amarela do Pla-
no São Paulo, o clube está 
aberto com 40% de sua ca-
pacidade.

Para ser feito o controle 
de acesso, o sócio preci-
sa pegar uma declaração 
na sede, onde constará o 
nome de todas as pessoas 
que irão com ele naque-
le dia, tanto dependentes 
quanto convidados.

Sócios que forem ao clu-
be só com a carteirinha de 
sócio não poderão entrar, 
exceto no período de 22/12 
a 03/01/2021. Nesses dias 
o controle será feito pela 
portaria do clube.

O clube fica aberto das 
8h às 18h, de terça a do-
mingo. Veja na página 2 a 
programação de fim de ano.

O salão de jogos, a sau-
na e o campo de futebol 
continuam fechados. Apa-
relhos com álcool gel foram 
instalados nos quiosques e 
pontos estratégicos do clu-
be. Faixas no piso foram 

aplicadas para manter o 
distanciamento. Banheiros, 
bebedouros e outros locais 
de maior contato tem higie-
nização temporizada.

No quiosque, junto às 
pessoas de seu convívio fa-
miliar, não é obrigatório que 
o sócio use máscara, mas 
nos demais espaços coleti-
vos sim.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Meta-
lúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Eletrônico, 
Siderúrgico, Oficinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, 
Serralherias e de Auto Peças de Pindamonhangaba, 
Moreira César e Roseira, por seu presidente André da 
Silva Oliveira, convoca todos os trabalhadores para 
participarem de Assembleia Geral Ordinária, que será 
realizada respeitando todos os protocolos de saúde dos 
órgãos competentes com relação à pandemia do Coro-
navírus-Covid-19, no dia 18 de Dezembro de 2020, às 
10:00 horas em primeira convocação e às 10:30 horas 
em segunda convocação sede do sindicato, que fica lo-
calizada à Rua Sete de Setembro, no 232/246, Bairro: 
centro, cidade Pindamonhangaba, com a seguinte or-
dem do dia:

a) Votação da Prestação de Contas do mandato da 
direção sindical do ano de 2019;

b) Votação da Previsão Orçamentária para o Exer-
cício de 2021;

c) Outros assuntos de interesse da categoria.

Pindamonhangaba, 9 de Dezembro de 2020.

André da Silva Oliveira
Presidente

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos realizou mais uma 
edição da campanha Natal 
Solidário, organizada há 
mais de 10 anos em con-
junto com as entidades so-
ciais.

Campanha Natal Solidário 
ajuda entidades sociais

Os dirigentes Odirley Prado e Romeu Martins

O ex-presidente do sindicato, Herivelto Vela

O dirigente 
sindical Celinho

Campanha Look Novo doa 
mechas de cabelo ao GAPC

Este ano, a campanha 
foi realizada em prol das 
entidades Projeto Crescer, 
Projeto Sol e Casa do Ca-
minho. Alimento que vai pra 
mesa de quem mais precisa 
neste Natal.

Em outubro, o Sindicato 
dos Metalúrgicos realizou 
mais uma entrega de me-
chas de cabelo da campa-
nha Look Novo, feita em 
parceria com o salão Itamar 
Cabeleireiros Unisex.

A campanha é perma-
nente e realizada para aju-
dar mulheres com câncer. 
As mechas foram encami-
nhadas para o GAPC (Gru-
po de Apoio às Pessoas 
com Câncer).

Odirley Prado

Valéria, Itamar e Luciano Tremembé

Serrinha, Marcelo, Wagner e Madalena


