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Uma das paralisações na Gerdau ano passado; fábrica chegou a ficar com 90% do efetivo de 
férias, além de várias medidas duras para os trabalhadores, mas já retomou produção

Campanha social 
chega a 1 tonelada 
de alimentos

Sindicato comprou cestas e dobrou a 
quantidade arrecadada

Dados do Caged mos-
tram que o emprego no 
setor metalúrgico de Pinda 
retornou ao mesmo pata-
mar de antes da pande-
mia, em março de 2020.

Exatamente um ano de-
pois, foi o primeiro mês em 
que a cidade conseguiu 
atingir o mesmo número, 
com 6.855 metalúrgicos.

Os vários acordos do 
sindicato firmados durante 
a pandemia foram funda-
mentais para esse resul-
tado.

A situação de Pinda é 
bem diferente do quadro 
nacional, em que o Brasil 
acumula perda de 8 mi-
lhões de postos de traba-
lho. Por isso o movimento 
sindical segue na luta pelo 
auxílio emergencial de R$ 
600.

GV do Brasil 
paga PLR que 
teve 25% de 
aumento
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Julgamento 
da revisão do 
FGTS é adiada 
pela 3ª vez
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PLR da Novelis 
injeta R$ 12 milhões 
na economia

Pagamento marca luta que durou 6 meses 
pela retomada do valor integralPág. 4 Pág. 3
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1 ano de Covid: Após série de 
acordos, emprego nas fábricas 
volta ao patamar pré-pandemia



Edição 119, de Maio de 20212

A pandemia trouxe 
muita dificuldade, pra to-
dos. Como sindicato, nas 
negociações, pensamos 
na preservação da vida, 
nos empregos e dos salá-
rios dos trabalhadores.

Agora temos esse re-
sultado de que o nível de 
emprego voltou ao mes-
mo patamar de antes.

Ainda estamos em 
uma situação ruim, sim, 
mas é um dado que traz 
esperança e mostra que 
estamos no caminho cer-
to.

Uma notícia boa em 
meio a tantas realidades 
extremamente ruins que 
vemos pelo Brasil ou até 
mesmo aqui na região.

As negociações do sin-
dicato foram fundamentais 
para esse resultado de 
Pinda.

O início da crise foi um 
momento de muita incer-
teza. Brigamos muito para 

SEMPRE NA 
LUTA PELO 
EMPREGO

*André Oliveira é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

que os protocolos, as me-
didas sanitárias fossem 
tomadas e pra garantir o 
emprego. Todos os acor-
dos foram melhores do 
que as medidas do gover-
no, garantido mais salário 
e estabilidade. 

Não foi fácil. Foram 
medidas duras sim, que 
todos tivemos que enca-
rar, mas tenho a certeza 
que se não fossem feitas, 
a história seria outra.

Deu certo, seguramos 
muitos empregos, as fábri-
cas foram retomando as 
atividades e conseguimos 
atravessar aquele mo-
mento. 

Agradeço a todos pela 
confiança, vamos continu-
ar na luta, sempre.

Por André Oliveira*
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Expediente

1 ano de Covid: Após série de 
acordos, emprego nas fábricas 
volta ao patamar pré-pandemia

GERDAU. Em abril de 2020, a 
Gerdau adotou férias coletivas, 
chegou a 90% do efetivo. Em 
maio começou acordo da MP 
936. A MP demorou para virar 
lei, em junho teve mais uma 
etapa de lay-off. Em agosto 
a fábrica voltou a operar com 
90% do efetivo.

Após um ano de Co-
vid-19, o número de empre-
gos nas fábricas metalúrgi-
cas de Pinda alcançou pela 
primeira vez o mesmo pata-
mar pré-pandemia. 

A informação está em 
relatório elaborado pelo sin-
dicato, que negociou a apli-
cação de diversas medidas 
para evitar demissões.

Os números do Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados) 
relativos ao mês de março, 
foram divulgados no dia 30 
de abril.

A categoria metalúrgica 
é a que mais emprega em 

Pinda, hoje com 6.855 tra-
balhadores. Em março de 
2020, quando teve início a 
pandemia, o chamado “es-
toque” de mão de obra em-
pregada era de 6.834. 

Assim, nesse balanço, 
não houve perda de pos-
tos de trabalho, houve até 
acréscimo de 21 vagas.

Ainda segundo o sindi-
cato, o resultado não quer 
dizer que não houve nenhu-
ma demissão.

Há uma rotatividade nas 
empresas, com pessoas 
sendo demitidas e contrata-
das todos os meses.

Alguns segmentos fo-

ram mais impactados, mas  
compensados por outros e, 
de forma geral, o número de 
postos de trabalho na cate-
goria foi retomado.

Essa realidade de Pinda 
é bem diferente do quadro 
nacional. No mesmo perí-
odo, o Brasil perdeu mais 
de 8 milhões de postos de 
trabalho.

O movimento sindical 
aponta a falta de uma polí-
tica industrial que defenda 
o mercado nacional, o que 
tem provocado a saída de 
empresas do país, além da 
falta de auxílio do governo 
aos pequenos empresários.

No geral, o número de empregos em Pinda ainda não retornou ao nível 
pré-pandemia. No balanço até março, o saldo de empregos acumula 
perda de 348 postos de trabalho em relação a março de 2020, impactado 
principalmente pelos setores de Hotéis e Bares, e Construção Civil

O setor econômico de Serviços em 
Pinda tem mais trabalhadores que 
o setor Industrial, mas ele engloba 
diversas categorias profissionais, 

como contadores, engenheiros, 
arquitetos, médicos, professores, 

garçons, entre vários outros. 

NOVELIS. No dia 30 de abril 
200 funcionários saíram de 
férias, com a aplicação da 
MP 927/2020. A empresa 
chegou a cortar a PLR 
pela metade alegando a 
crise, mas vários protestos 
aconteceram e a empresa 
voltou atrás nessa decisão.

CONFAB. Em abril, 200 dos 550 
trabalhadores do setor produtivo 
entraram em férias coletivas. No dia 1º 
de julho começou o programa da MP 
936 com 500 funcionários da fábrica 
pelo prazo de 90 dias, até setembro. 
Depois, no dia 15 de setembro, foi 
aprovada a prorrogação, já sob a lei 
14.020 (antiga Medida Provisória 936), 
com 580 funcionários, por 4 meses.

MAiORES ACORdOS

QUAdRO 
GERAL

SOMOS MAiORiA

A categoria profissional dos 
metalúrgicos é a maior, com 

6.855 trabalhadores, o que 
representa mais de 1/5 de 

toda a classe trabalhadora da 
cidade, que tem 32.772 pessoas. 

Depois vem os trabalhadores 
do comércio, com 6.319 e os 

servidores com 3.213.



3Edição 119, de Maio de 2021

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos realizou um ato na 
Novelis para denunciar pro-
blemas com a nova empre-
sa terceirizada InHaus.

A InHaus comprou a ISS 
para atuar na manutenção 
mecânica, elétrica, no abas-
tecimento de água, com-
bustível e ar comprimido de 
toda a planta.

O trabalho desses fun-
cionários afeta diretamente 
a produção da Novelis.

A ISS tinha um acordo 
de pagar R$ 900 de PLR. A 
InHaus, que comprou a ISS 
e assim assumiu o passivo 
trabalhista, não está respei-
tando esse acordo e afirma 

aos trabalhadores que só 
irá pagar R$ 246, menos de 
um terço do valor. 

Além disso a empresa 
afirma que passará a pa-
gar as horas extras apenas 
dois meses depois, algo 
que não tem nenhuma ex-
plicação.

A falta de uniformes e 
de equipamentos de pro-
teção é outro problema. 
Há casos de funcionários 
tendo que pegar luvas que 
já foram descartadas pelos 
efetivos Novelis.

O problema se torna ain-
da mais grave por causa da 
pandemia. O compartilha-
mento de luvas usadas é 

um grande risco de propa-
gação do vírus de Covid-19

O boletim do sindicato 
denunciando os problemas 
foi uma forma de pressio-
nar não somente a InHaus 
como também a Novelis 
para que tomem uma ati-
tude.

“Os terceiros são aban-
donados. Mas não pode-
mos jamais esquecer que 
embaixo deste teto, somos 
todos trabalhadores, ge-
rando lucro para o mesmo 
patrão, que tem sim sua 
responsabilidade sobre 
tudo que acontece aqui 
dentro”, disse o dirigente 
sindical Celso Antunes.

PLR da GV chega ao 
valor total, que teve 
aumento de 25%

Os trabalhadores da GV 
do Brasil receberam no dia 
5 de maio, a segunda par-
cela da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados), 
com 100% das metas de 
produção atingidas.

Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos, o total da PLR 
chega a R$ 2.500, valor que 
teve aumento de 25% em 
relação à PLR anterior.

A primeira parcela, de 
R$ 1.500 foi paga em ou-
tubro, quando foi feita a ne-
gociação, e no último dia 4 
foi pago R$ 1.000 porque 
foram atingidas todas as 
metas. 

De acordo com o diri-
gente sindical Paceli Alves, 
a negociação da PLR se 

deu junto com a campanha 
salarial do ano passado, 
quando ocorreram várias 
mobilizações na fábrica.

“É uma luta muito difícil, 
mas ano a ano a PLR tem 
melhorado. Ano passado 
quase entrou em greve de 
novo. A empresa viu a for-
ça dos protestos e apre-
sentou a proposta, além do 
aumento na PLR, teve um 
abono salarial de R$ 1.000, 
reajuste integral da inflação 
e garantia de emprego até 
fevereiro, que foi respeita-
da. A produção foi muito 
boa, continua boa, e essa 
é a luta do sindicato, para 
que os trabalhadores sejam 
reconhecidos por todo esse 
esforço”, disse.Sindicato denuncia problemas em 

empresa terceirizada da Novelis

Ato com panfletagem de boletim denunciando problemas no dia 18 de 
maio na portaria da Novelis

Assembleia que aprovou proposta 
ano passado; ao lado, Paceli Alves

PLR da Novelis injeta mais de 
R$ 12 milhões na economia

No dia 5 de maio a No-
velis realizou o pagamen-
to da segunda parcela da 
PLR, que na fábrica segue 
o modelo de PPR.

A PLR da Novelis foi um 
dos maiores problemas da 
categoria em 2020.

A fábrica não parou de 
produzir, mas aproveitou 
uma queda no pico da pan-
demia para convencer a ca-
tegoria a cortar metade da 
PLR.

Diversas paralisações 
ocorreram pela retomada 

do valor correto. Os protes-
tos começaram em julho e 
a questão só teve seu des-
fecho em dezembro, com a 
proposta de campanha sa-
larial junto com PLR.

Além do reajuste foi con-
quistado um acréscimo no 
teto da PLR, em média R$ 
800 a mais no pagamento, 
conforme os salários.

Com o retorno do pa-
gamento integral e novo 
acréscimo, o pagamen-
to para o funcionário com 
o menor salário foi de R$ 

7.000 só nessa segunda 
parcela para cada um dos 
1.300 trabalhadores. O va-
lor total injetado na econo-
mia foi de R$ 12 milhões.

O dirigente sindical Odir-
ley Prado, relembra a difi-
culdade da negociação. 

“A empresa tentou de 
todo jeito se aproveitar da 
crise. E a única forma de 
barrar isso é com o traba-
lhador unido com seu sindi-
cato. Conseguimos não só 
retomar a PLR como me-
lhorar ela”, disse.

Assembleia que aprovou proposta com aumento da 
PLR, em dezembro; ao lado, o dirigente Odirley Prado

Gilson Leandro

Ato nacional cobra 
auxílio emergencial 
de R$ 600

Ato da CUT e demais centrais sindicais em 
frente ao Congresso Nacional em defesa da 
vida e por #600ContraFome no dia 26

Kleber Freire

No dia 26 de maio um 
ato nacional foi realizado, 
em frente o Congresso Na-
cional e nas capitais pelo 
auxílio emergencial de R$ 
600.

A crítica situação econô-
mica da maioria dos brasi-
leiros muito se deve à redu-
ção do auxílio.

Neste ano ele chega 
para apenas metade dos 
que receberam no ano pas-
sado, e com valores ínfimos 
de R$ 150 a R$ 375, con-
tra os R$ 600 determinados 
pelo Congresso no ano pas-
sado, após pressão da CUT 

e demais centrais sindicais.
Segundo o presidente 

da CUT, Sérgio Nobre, a 
carestia, que é o encare-
cimento de custo de vida, 
penaliza milhões de brasi-
leiros, que sofrem com au-
mento excessivo nos pre-
ços dos alimentos, do gás 
de cozinha, e de produtos 
essenciais para a sobrevi-
vência.

“A redução do auxílio 
emergencial é um crime 
porque o Brasil, oitava eco-
nomia do planeta tem di-
nheiro, sim, para socorrer o 
povo brasileiro”, disse.
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O Sindicato dos Metalúr-
gicos realizou a entrega de 
100 cestas básicas a traba-
lhadores desempregados 
de Pindamonhangaba.

A entidade fez 2 dias de 
arrecadação por drive thru 
pelo Dia do Trabalhador, 
conseguiu montar 50 cestas 
básicas. Depois o sindicato 
fez um esforço e adquiriu 
mais cestas básicas para 
dobrar a arrecadação, que 
chegou a uma tonelada de 
alimentos.

De acordo com o diretor 
de Política Social, Vicente 
Caetano - Serrinha, uma 
plataforma foi criada no site 
da entidade para receber os 
cadastros. 

“Foram muitos pedidos, 
de vários pontos da cidade. 
Estamos seguindo alguns 
critérios, buscando atender 
primeiro aquelas famílias 
que têm mais pessoas na 
casa, que estão procuran-
do emprego há mais tempo, 
entre outras questões.” 

Ainda segundo ele, essa 
foi a primeira campanha em 
que o sindicato realizou a 
entrega dos alimentos nas 
casas. 

“Mais uma vez agrade-
cemos a todos que doaram. 
Foi trabalhoso entregar, 
mas à medida que entre-
gamos conhecemos um 
pouco mais as famílias. É 
muito gratificante ver que 
esse alimento será muito 
importante pra quem está 
recebendo”, disse Serrinha.

Campanha social do sindicato 
chega a 1 tonelada de alimentos

Acima, Odirley e Serrinha com alimentos arrecadados e os que o 
sindicato comprou para dobrar a quantidade, que chegou a 100 cestas 
básicas; abaixo, algumas das entregas realizadas nas casas

Trabalhadores elegem nova 
Cipa na fábrica incomisa

No dia 7 de maio os tra-
balhadores da Incomisa 
elegeram os novos mem-
bros para a Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes).

Foram eleitos como ti-
tulares: Ricardo Freitas 
Garcez (37 votos), Carlos 
Jonathan Ferreira dos San-
tos (34), Dener Christian de 

Oliveira (26) e Alessandra 
Ribeiro (22 votos).

Como suplentes foram 
eleitos Diego Izaias Vitori-
no (17 votos), Francisco de 
Assis da Rosa Claro (14) e 
Diego Freitas Ferreira (12).

O diretor Nilton Roberto, 
o “Rivelino”, fiscalizou todo 
o processo eleitoral. Correu 
tudo bem.

Julgamento da revisão do FGTS 
é adiado pela 3ª vez no STF

O julgamento que trata 
da revisão do FGTS em re-
lação às perdas da inflação 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral foi adiado pela terceira 
vez e não ocorreu no dia 13, 
como estava previsto.

De acordo com o advo-
gado Marcos Gonçalves, o 
FGTS é corrigido em 3% ao 
ano mais a Taxa Referen-
cial, que não acompanha a 
inflação. 

Neste julgamento, ain-
da sem data, os ministros 
do STF irão decidir se essa 
taxa continuará sendo usa-
da. 

Sendo trocado o índice, 
decidirão quem vai receber 
a correção do saldo, se será 
para todos ou apenas para 
quem entrou com o pro-
cesso, se será retroativo ou 
não e como ficará de agora 
em diante.

Ele também falou que há 
muitos anos a entidade dis-
cute sobre esse processo. 
“Desde 2013 este processo 
vem sendo discutido no ju-
diciário. Não é um processo 
trabalhista, é um processo 
contra a Caixa Econômica 
Federal gestora das contas 
do FGTS”, disse.

Dúvidas sobre o proces-
so podem ser sanadas pelo 
telefone (12) 3645-5761, 
que também é WhatsApp.

PLANO COLLOR
Existe outro processo 

sobre o FGTS, o do Plano 
Collor, esse exclusivo para 
metalúrgicos de Pinda, que 
cobra correção entre 1989 
e 90, sobre as perdas do 
FGTS nesse plano econô-
mico. O sindicato fez o plan-
tão em fevereiro, todos os 
dados foram encaminhados 
para a Justiça. O sindicato 
aguarda retorno para comu-
nicar os envolvidos.

Divulgação

Divulgação

No dia 17 perdemos um 
grande companheiro para 
a Covid-19. Nilton Moreira, 
conhecido como Japonês 
ou também como Jackie 
Chan, metalúrgico aposen-
tado pela Gerdau, ficou uma 
semana internado, mas não 
resistiu.

Nilton tinha 60 anos, tra-
balhou por quase 15 anos 
na antiga Alcan, depois tra-
balhou também por mais 
cerca de 15 anos na Villa-
res, agora Gerdau. 

Quando aposentou, es-
tava como operador de pon-

te rolante na UTE, no setor 
de usinagem da Gerdau.

Nilton era sempre mui-
to alegre e participava das 
ações do sindicato. 

Aos familiares e amigos, 
nossos sentimentos.

Homenagem a Nilton 
Moreira, o “Japonês”

Trabalhadores da Harsco 
ameaçam greve por PLR

No dia 18 de maio os 
trabalhadores da Harsco, 
que atuam em atividade 
fundamental para a pro-
dução da Gerdau, repro-
varam em assembleia a 
proposta da empresa para 
pagamento da PLR. 

A direção da Harsco 
chegou a apresentar uma 
nova proposta, que tam-
bém foi reprovada em ou-
tra assembleia no dia 26 
de maio. Nesse dia tam-
bém foi aprovada a entre-
ga de um comunicado de 

greve.
De acordo com o diri-

gente sindical na Harsco, 
Valdir Augusto, a empresa 
está com produção dobra-
da e com falta de efetivo. 

“Os trabalhadores es-
tão unidos e dispostos a 
lutar por uma proposta que 
corresponda a todo esse 
esforço pra dar conta da 
produção”, disse.

Até o fechamento des-
ta edição ainda não havia 
nova proposta da direção 
da Harsco.

Assembleia que reprovou a 
primeira proposta da empresa; ao 

lado, o dirigente Valdir Augusto


