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Ano a ano trabalhadoras têm conquistado melhorias na Bontaz, como a própria implantação da PLR que foi uma luta 
da categoria lá atrás
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O aumento da inflação 
continua preocupante, a 
taxa de juros também tem 
aumentado. As famílias 
estão cada vez mais endi-
vidadas e a fome massa-
crando a população. E a 
situação pode ficar ainda 
pior.

Com essa guerra entre 
a Rússia e a Ucrânia po-
demos ter mais uma dis-
parada dos preços e até 
mesmo falta de alimentos. 

O Brasil importa 85% 
dos fertilizantes usados na 
agricultura e a Rússia res-
ponde por 23% disso.

Mas o problema dos 
brasileiros não é a guerra. 
O que não tem sido infor-
mado nos noticiários é que 
os governos de Michel Te-
mer e de Jair Bolsonaro fi-
zeram um desmonte nisso 
também. 

Temer iniciou o des-
monte da produção em 

Comida ainda 
mais cara no 
Brasil

*André Oliveira é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

2016 e Bolsonaro conti-
nuou arruinando o setor. 

Em 2014 havia um pro-
jeto de ampliação, com 
uma nova fábrica em Mi-
nas Gerais. Não só can-
celaram o projeto como 
fecharam fábricas no Pa-
raná, Sergipe, Bahia e pa-
raram as obras de fábrica 
no Mato Grosso do Sul, 
com mais de 85% pronta.

Quem mais sofre com 
isso é a agricultura fami-
liar, que foi abandonada, 
e todos os brasileiros, que 
estão penando pra colocar 
comida na mesa.

O Brasil está ficando 
de joelhos, cada vez mais 
dependente.

A nossa soberania, tão 
falada na campanha elei-
toral, foi deixada de lado.

Por André Oliveira*
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Expediente

Trabalhadoras da Bontaz conquistam 
aumento de 25% na PLR

As trabalhadoras da fá-
brica de autopeças Bontaz 
aprovaram em assembleia 
a proposta de pagamento 
da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados), que 
terá um aumento de 25% no 
valor total. Com o aumento, 
o valor da PLR chegará a 
um salário da categoria, de 
R$ 1.751.

Os dirigentes Luciano 

Tremembé e Caio Fabretti 
fizeram a assembleia no dia 
8 de fevereiro, a proposta 
foi aprovada por unanimida-
de e a primeira parcela já foi 
paga. 

O dirigente Luciano Tre-
membé ressaltou a unidade 
das trabalhadoras.

“Ano a ano a gente tem 
conquistado melhorias. A 
própria implantação da PLR 

foi uma luta nossa lá atrás. 
Parabéns para a comissão 
de PLR e principalmente às 
trabalhadoras pela unidade. 
É assim que a gente con-
quista”, disse.

A Bontaz emprega cerca 
de 50 trabalhadores, a gran-
de maioria mulheres, na fa-
bricação de componentes 
automotivos e fica no distri-
to industrial do Feital.

Assembleia que aprovou PLR; ao lado os 
dirigentes Caio Fabretti e Luciano - Tremembé

Latasa paga 100% da PLR, que 
dobrou na última negociação

Assembleia que aprovou PLR, em 
agosto de 2021; ao lado comissão 
de PLR e o presidente Andrezão

A fábrica Latasa pagou 
em janeiro a segunda par-
cela da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados), 
com 100% das metas de 
produção.

Esse pagamento inje-
tou sozinho meio milhão na 
economia, além de um mi-
lhão que já foi injetado na 
primeira parcela.

A negociação da PLR 
teve um embate muito forte 
no ano passado. 

No mês de agosto, duas 
paralisações que ocorre-
ram pra valorizar a PLR e 
os trabalhadores consegui-
ram.

No final das contas, o 
pagamento total chegou a 
R$ 5.000, o dobro do que 
foi pago um ano antes.

Em agosto eles rece-
beram R$ 2.500 dentro do 
sistema de PLR, mais R$ 
1.000 do acordo, que foi 
pago em formato de abono 

salarial, e nessa segunda 
parcela, com 100% das 
metas atingidas o pessoal 
pegou mais R$ 1.500.

“Essa PLR foi um avan-
ço muito importante, teve 
uma atuação muito forte 
dos trabalhadores, também 
da Comissão de PLR, e o 
trabalhador pode ter certe-
za que a meta do sindicato 
é sempre melhorar”, disse 
o presidente André Olivei-
ra.

foto Gilson Leandro
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Os trabalhadores da 
Gerdau elegeram a nova 
Cipa para o setor de Cons-
trução Mecânica. 16 novos 
membros eleitos e o mais 
votado foi o companheiro 
Valdinei Barbosa, o “Mos-
quito”, com 94 votos.  

Ele esteve na apuração 
e até gravou uma mensa-
gem de apoio ao trabalho 
do Sindicato e agradecendo 
a todos que votaram. 

Foram 2 dias intensos 
com a direção fiscalizan-
do o processo eleitoral a 
todo momento, assim como 
ocorreu na Gerdau Summit.

Parabéns a todos os 
eleitos e aos trabalhadores 
pela grande participação.

TITULARES Setor Votos

João Paulo Correa TOTO UTE 51

Rafael Gonçalves - Rafael Tomate USP Pesada 43

Edson Pedrozo da Silva - Negão da Manutenção Manutenção UTT 40

Luis Márcio da Silva USP 32

André Luis Costa - Escadinha Convencional 31

José Wellington Luis de Moura - Sujinho Fornos de Indução 30

SUPLENTES Setor Votos

Mauro Custódio Pacheco Inspeção 29

Marcelo Oliveira - Marcelinho Corintiano Não Planos 28

Marcelo Coura Carneiro - Lapicho Forjaria 27

André de Campos Neves - Dezão Elétrica Manutenção FOP 26

Valter Alexandre Godoy Brito - Valtinho Fornos de Indução 25

Os trabalhadores da 
Gerdau elegeram a nova 
Cipa para o setor de Usina-
gem, a Gerdau Summit! 

O mais votado foi João 
Paulo Correa, da UTE, com 
51 votos. Parabéns! 

O Rafael Gonçalves, o 
Tomate, da USP Pesada, 
e o José Wellington, o Su-
jinho, dos Fornos de Indu-
ção, também foram bem 
votados, eleitos titulares, 
acompanharam a apuração 
e tiraram uma foto com a 
gente.

A direção do sindicato 
esteve empenhada fiscali-
zando todo o processo de 
votação nesses 2 dias.

Mosquito foi o mais votado da Cipa 
da Gerdau na Construção Mecânica

João Paulo foi o mais votado da 
Cipa da Gerdau Summit

O Sindicato parabeniza 
todos os trabalhadores pela 
grande participação e espe-
cialmente os 11 eleitos para 

a Cipa, que vocês tenham 
muito sucesso na busca 
pela segurança no local de 
trabalho.

Protesto do Sindicato 
dá resultado na Novelis

Um protesto do Sindica-
to dos Metalúrgicos gerou 
resultado rápido na fábrica 
Novelis. 

Em menos de uma se-
mana a direção da empresa 
aplicou mudanças no setor 
apontado, a Reciclagem 2.

No dia 18 de fevereiro, 
o Sindicato fez uma panfle-
tagem denunciando erros 
graves no setor. Cinco dias 
depois, no dia 23, a fábrica 
fez mudanças na coordena-
ção da área.

De acordo com o dirigen-
te sindical na Novelis, Odir-
ley Prado, três problemas 
foram apontados sobre a 
Reciclagem 2, uma área 
desgastante, com excesso 
de calor.

Um dos pontos foi ques-
tão de segurança. Havia 
uma ordem da coordenação 
para acelerar o processo, 
não respeitando a tempera-
tura correta para utilização 
do cadinho, uma espécie de 
tanque de alumínio líquido. 

A mudança pode causar 
entupimento e o reparo de-

manda uma atividade muito 
perigosa aos mecânicos.

Ainda de acordo com 
Odirley, outra questão foi 
sobre ordens determinando 
escalas de hora-extra fixas 
e obrigatórias, o que é proi-
bido. 

O fato ainda tem um 
agravante na Novelis. Em 
turno de revezamento, 
como ocorre na fábrica, a 
hora-extra só é permitida se 
houver previsão no acordo 
coletivo e não há acordo co-
letivo na Novelis. 

O terceiro ponto, segun-
do ele, foi o excesso de 
pressão, sem embasamen-
to, estabelecendo metas de 
produção impossíveis de 
atingir no setor.

“O Sindicato sempre 
atua com muita seriedade 
e com muita responsabili-
dade. Mostramos o que es-
tava errado, inclusive falhas 
graves de segurança. Feliz-
mente, a pressão deu certo 
e mudanças ocorreram. Va-
mos continuar na luta, sem-
pre”, disse Odirley.

Supremo julga a 
“Revisão da Vida Toda”

O STF (Supremo Tribu-
nal Federal) julgou proce-
dente a Revisão da Vida 
Toda. Essa revisão é para 
quem aposentou após 
26/11/1999 e antes de 
13/11/2019, desde que não 
tenha passado mais de 10 
anos do recebimento do pri-
meiro benefício após a con-
cessão.

Quem aposentou nesse 
período teve o cálculo do 
valor do benefício utilizando 
as contribuições de 07/1994 
em diante.

A revisão é para aqueles 
que tem contribuições ante-
riores a julho/1994 e ao in-
cluir essas contribuições no 
cálculo verifica-se que terá 
um aumento na aposentaria 
ou pensão. 

Isso vale também para 
quem recebe pensão por 
morte.

Quaisquer dúvidas po-
dem ser respondidas no 
atendimento do Departa-
mento Jurídico, diariamente 
na sede do sindicato e na 
subsede às quartas-feiras.

Titulares Votos Setor

Valdinei Barbosa de Souza - Mosquito 94 Aciaria

Danilo Fidelis da Silva - Fininho 76 TMEC

Paulo César Pereira Baptista 72 TMEC

Eduardo Mozart de Macedo - Dú 71 TMEC

João Henrique Marcondes dos Santos - João do Forno 60 Laminação 2

Everton de Campos Machado - Chiquinho 52 Aciaria

Jonas Ricardo de Oliveira 50 Aciaria

Milton Cesar da Silva - Miltinho 50 Laminação 1

Júlio Sérgio Batista - Zoiudo 44 TMEC

Suplentes Votos Setor

Letícia Alves Ferreira 43 ADM

Gerson Vinícius Torquatto 42 Qualidade

Tiago Damião Carlos da Silva 37 TMEC

José Geraldo Reis dos Santos 33 Aciaria

Washington Vicente Otacílio 32 Aciaria

Helton Clovis Pereira do Nascimento - Tiquinho 30 Laminação 2

Alexandre de Araújo Monteiro 30 Laminação 3

Odirley Prado, dirigente sindical Novelis

Direção do sindicato junto com os eleitos “Tomate” e “Sujinho”

Ao centro, de azul, o companheiro Valdinei - Mosquito, da Aciaria
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TITULARES Setor Votos

Rodrigo Vieira Leal da Silva - Zé Galinha Fábrica 4 88

Jéssica Couto B. Cunha Paco 57

Ronaldo Vicente da Costa Fábrica 4 48

Anderson Tenório Cavalcante - Macarrão Fábrica 6 38

Manoel Alves de Santana Fábrica 13 33

Damião Pereira Cavalcante - Ceará Pátio 30

SUPLENTES Setor Votos

Felipe A. de O. B. Cunha - Felipe Cunha Laboratório 29

Paulin Jorge Rodrigues - Paulin Inspetor Revestimento 28

Anderson de Souza Santos - Cabeça Revestimento 28

Renato José dos Santos - Renatinho do Jato Revestimento 23

Walderi dos Santos - Vavá Pátio 20

Os trabalhadores da 
Tenaris Confab Tubos ele-
geram nos dias 10 e 11 de 
fevereiro os novos mem-
bros da Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes). 

O Sindicato fiscalizou 
todo o processo bem de 
perto ao longo de 2 dias e 
tudo correu bem.

O mais votado foi nova-
mente o companheiro Ro-
drigo Vieira Leal da Silva, 
o Zé Galinha, da Fábrica 4, 
com 88 votos. Muito bom.

A direção do Sindica-
to dá os parabéns a to-
dos os trabalhadores pela 
grande participação, es-
pecialmente aos eleitos, 
que todos vocês tenham 
sucesso da busca pela 
segurança no local de tra-
balho.

Zé Galinha foi o mais votado da 
Cipa da Confab Tubos

Sindicato continua 
ampliação no Clube

a concretagem, instalação 
dos azulejos e das pias. 

“Logo virão as churras-
queiras para podermos 
receber mais famílias no 
nosso clube”, disse o ex-
-presidente Romeu Martins.

As obras de ampliação 
do Clube de Campo do Sin-
dicato no Ribeirão Grande 
continuam em andamento. 

Na nova cobertura que 
foi construída já foram ins-
taladas as calhas, foi feita 

Acidente envolveu 2 carros e um ônibus em Moreira César 

Cinto de segurança salva metalúrgicos 
em ônibus que tombou em Pinda

Um acidente grave ocor-
reu no dia 25 de fevereiro, 
envolvendo dois carros e 
um ônibus, que tombou 
com trabalhadores meta-
lúrgicos. Até o momento a 
informação é de que não 
há vítimas com ferimentos 
graves, graças a um item 
de segurança que todos no 
ônibus estavam usando, o 
cinto.

O ônibus estava fazen-
do a saída de funcionários 
do 3º turno da fábrica Bun-
dy Refrigeração, que fica 
no Distrito Industrial Santa 
Rita.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos esteve em contato 
com a direção da fábrica. 

Segundo informações da 
empresa, havia cinco pes-
soas no ônibus, contando 
com o motorista. O atendi-
mento médico foi prestado, 
uma passageira chegou a 
ser encaminhada ao hospi-
tal para fazer exames, mas, 
a princípio, não era grave.

Segundo informações do 
PortalR3.com.br, o acidente 
ocorreu na rua Acácio do 
Nascimento, que depois se-
gue com o nome de Estrada 
Municipal do Atanázio, no 
distrito de Moreira César, e 
deixou pessoas com esco-
riações, de acordo com in-
formações da Polícia Militar.

Em comunicado interno, 
a fábrica Bundy informou 

que todos os passageiros 
estavam usando o cinto de 
segurança e reforçou a im-
portância de utilização do 
item de proteção. 

A fábrica também afir-
mou que está em contato 
com a empresa de trans-
porte e prestando assistên-
cia aos envolvidos.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos também reforça a 
importância do cinto de se-
gurança e continua acom-
panhando o ocorrido, como 
a abertura da CAT (Comu-
nicação de Acidente de Tra-
balho), assim como o Sin-
dicato dos Condutores do 
Vale do Paraíba, que tam-
bém está acompanhando.

Zé Carlos é reeleito 
coordenador da CUT

Zé Carlos e Alex Bebê, dirigente pela Gerdau e 
agora membro da coordenação da CUT

José Carlos de Souza, o 
“Zé Carlos”, foi novamente 
eleito coordenador da Sub-
sede da CUT no Vale do 
Paraíba. Ele é ex-presiden-
te do Sindicato dos Condu-
tores.

A eleição aconteceu no 
dia 8 de fevereiro e o man-
dato será de dois anos. 

Na coordenadoria da 
Subsede, Zé Carlos contará 

com outros 11 companhei-
ros, de vários sindicatos da 
região. 

Um desses sindicalistas 
é o dirigente Alex Bebê, 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pinda, que foi eleito 
como membro da coorde-
nação. Alex é dirigente pela 
fábrica Gerdau e também 
coordena o comitê sindical 
na Gerdau Summit.

Indústria metalúrgica lidera 
geração de empregos

A categoria metalúrgica 
de Pinda teve uma geração 
de 739 novas vagas de tra-
balho no ano de 2021. A ca-
tegoria foi a que mais gerou 
empregos na cidade, se-
gundo balanço do Sindicato 
dos Metalúrgicos com base 
nos dados do Caged. 

O destaque está no ramo 
da siderurgia, de fabricação 
do aço, que gerou sozinho 
401 novas vagas e tem 
como principais fábricas a 
Gerdau e GV do Brasil. 

Outro grande setor que 

gerou vagas foi o do alumí-
nio, com a Novelis e outras 
empresas, com 59 novos 
postos de trabalho.

“Fico feliz em saber que 
lá atrás tivemos a participa-
ção nos acordos, nas nego-
ciações, nas assembleias, 
acordos que mostram a 
maturidade do sindicato e 
hoje a categoria colhe frutos 
positivos. A gente também 
tem uma expectativa posi-
tiva para 2022”, disse o ve-
reador Herivelto Vela, vice-
-presidente do Sindicato.
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