
O lançamento da Cam-
panha Salarial dos metalúr-
gicos da CUT ocorreu este 
ano por grandes atos regio-
nais. 

O do Vale do Paraíba foi 
em Pinda, na Gerdau, onde 
mais de mil trabalhadores 
atrasaram a entrada do tur-
no em uma hora no dia 30 
de junho. Também houve 
atos no ABC, Sorocaba e 
São Carlos. 

As mobilizações foram 
um recado para os patrões 
de que os trabalhadores 
não vão aceitar nenhum re-
trocesso e que a categoria 
está disposta a lutar para 
conquistar avanços, princi-
palmente nas cláusulas so-
ciais, que também entram 
em discussão neste ano.

A pauta de reivindica-
ções já foi entregue aos pa-
trões.

Pinda recebe ato de 
lançamento da Campanha 
Salarial no Vale do Paraíba

Palavra do Presidente

Renato Mamão, presidente

Mais de mil trabalhadores da Gerdau de braços cruzados por uma hora para dar início à Campanha 
Salarial; FEM já entregou a pauta e as reuniões devem começar na segunda quinzena deste mês
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A presidenta Dilma  
Rousseff editou uma Me-
dida Provisória implantan-
do o PPE (Programa de 
Proteção ao Emprego).

Apesar da grande mí-
dia não ter falado, essa é 
uma proposta que surgiu 
do movimento sindical. O 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC discute esse 
modelo há muito tempo. 

Na Alemanha, ele já 
salvou muitos empregos 
e o PPE é uma adaptação 
dele para o Brasil.

Alguns veículos de co-
municação ainda anun-
ciaram a medida como se 
a intenção do programa 

fosse reduzir salário. Não é  
isso. 

Sabemos que não é o 
melhor dos mundos, mas é 
uma ferramenta a mais que 
teremos para preservar o 
emprego.

O programa também tem 
regras. Ele só poderá ser 

feito se o sindicato concor-
dar, o trabalhador aprovar 
em assembleia e se a fá-
brica conseguir provar ao 
Ministério do Trabalho que 
realmente está em dificul-
dade financeira.

Esse programa busca 
inverter a lógica da assis-
tência. Ao invés do Gover-
no dar o auxílio depois que 
o trabalhador ficou desem-
pregado, faz um esforço a 
mais para que ele conti-
nue empregado.

A grande mídia gosta 
de distorcer muitas coisas.  
É preciso estar atento.

- 40 horas semanais
- reposição da inflação e aumento real 
- unificação e valorização dos pisos
- valorização das cláusulas sociais
#NenhumDireitoaMenoseMaisAvançosSociais

Campanha Salarial 2015

Principais eixos da 
Pauta de Reivindicações

Informática Básica
Gratuito

Inscrições de 20 a 31/07

Cursos de informática do sindicato

sede: 3644-1540
subsede: 3637-3634

Inscrições 
também por 
telefone:Excel Avançado

30% desconto
Inscrições de 20/07 a 07/08
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Pauta já foi aprovada e entregue 
para as bancadas patronais

Assembleia geral na sede do sindicato aprovou 
o eixo da pauta no dia 26 de junho

Mamão, junto a 
Sérgio da Silva, 
Otávio Macedo  
(dirigente de 
Taubaté e secretário 
de Organização da 
FEM-CUT), Marcelo 
Pepeo, e Romeu 
Martins

Sindicalistas da região unidos para fortalecer a luta nesta Campanha Salarial: #NenhumDireitoaMenoseMaisDireitosSociais

Mais de 70 sindicalistas participam de paralisação 
pela Campanha Salarial na frente da Gerdau

Luizão critica alta 
rotatividade nas fábricas

Ao microfone, Luizão,  presidente da FEM-
CUT/SP; ao fundo Herivelto - Vela

O presidente da FEM-
-CUT/SP, Luiz Carlos da 
Silva Dias, o Luizão, fez 
um contraponto às ale-
gações de crise do setor 
empresarial citando a alta 
rotatividade nas fábricas.

“É fato que estamos 
perdendo postos de tra-
balho, mas também é fato 
que as empresas, estejam 
em crise ou não, trocam 

em torno de 40% os seus 
trabalhadores. Demitem e 
contratam outros ganhan-
do menos. Há empresas 
realmente com dificulda-
de, mas muitas tentam 
forçar uma reestruturação 
neste momento. Não po-
demos deixar que elas jo-
guem todo o custo de uma 
situação ruim nas costas 
do trabalhador”, disse.

O ato de lançamento da 
Campanha Salarial no Vale 
do Paraíba foi uma ação 
conjunta dos metalúrgicos 
de Pinda e de Taubaté e 
também contou com apoio 
de sindicalistas do ABC, So-
rocaba, Cajamar e dos con-
dutores – um grupo de 70 
sindicalistas.

O objetivo desses atos foi 
politizar o debate das cláu-

Nova Coluna da FEM explica os direitos sociais

Acompanhe no site www.sindmetalpinda.com.br

Após aprovação dos tra-
balhadores em assembleia, 
tanto em Pinda quanto nos 
demais sindicatos filiados, 
a pauta de reivindicações 
foi entregue para as banca-
das patronais, na sede da 
Fiesp, no último dia 3.  

Trabalhadores e empre-
sários destacaram que, em-
bora a conjuntura econômi-
ca do País hoje seja atípica, 
é importante construir um 
diálogo equilibrado que ca-
minhe para o entendimento. 

“Reconhecemos que a 
conjuntura atual não é das 
melhores, assim como o 
momento político, mas o 
que estamos propondo nas 

sulas sociais para os traba-
lhadores nas portas das fá-
bricas. 

Mais de 30 contribuições 
da pauta de reivindicações 
vieram das Plenárias Regio-
nais que propõem melhorias 
nas cláusulas em vigor e a 
inclusão de novos direitos. 

A ideia é uniformizar as 
cláusulas pelo o que há de 
melhor em cada grupo.

sil”, frisa Luizão.
No término das soleni-

dades, a Federação pro-
pôs como sugestão para 
as bancadas patronais um 
calendário de datas de ro-
dadas negociação.

celo - Pepeo, Maria Auxi-
liadora e José Carlos dos 
Santos, além do secretá-
rio geral do sindicato, He-
rivelto Moraes - Vela.

Dirigentes fazem intensivo de negociação
Dirigentes de Pinda 

irão participar de um cur-
so intensivo de negocia-
ção específico para Cam-
panha Salarial que será 

realizado pela FEM-CUT/
SP na cidade de São Car-
los.

De Pinda, irão participar 
os membros da FEM, Mar-

nossas pautas são ques-
tões do dia a dia do traba-
lhador, que é possível as 
empresas cederem sem 
muito custo. Podemos 
avançar e o trabalhador 
pode contribuir com o Bra-

Toda semana, um tema da CCT em destaque
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Bundy reprova PLR menor 
que a do ano passado

Após uma semana de greve, 
Hton retoma produção

Os trabalhadores da Bun-
dy reprovaram no dia 22 de 
junho, a proposta da empre-
sa para pagamento da PLR.

De acordo com o dirigen-
te sindical na Bundy, José 
Ivanez – Gato, a categoria, 
assim como a comissão de 
PLR, não concorda com 
uma PLR menor que a do 
ano passado, além de ou-
tros itens.

“A cada ano buscamos 
melhorar o valor mínimo ga-
rantido e reduzir as metas, 
que ainda são quase impos-
síveis de atingir. Esse ano 

estão querendo diminuir o 
valor total e o mínimo tam-
bém. Os trabalhadores sa-
bem como está a produção 
e a grande maioria deles re-

provou”, disse.
A negociação da PLR na 

Bundy tem ocorrido desde 
abril, por meio da Comissão 
de PLR.

Assembleia aprova cronograma de pagamento, 
que começou no dia 22

Os funcionários da Hton 
retornaram ao trabalho no 
dia 22 de junho, após mais 
de uma semana de greve 
por falta de pagamento de 
salários.

A categoria aprovou em 
assembleia o acordo que 
a empresa apresentou ao 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
com um cronograma para 
quitação das pendências, 
inclusive com as multas por 
atraso estipuladas na Con-
venção Coletiva de Traba-
lho.

Segundo o secretário de 
Comunicação do sindicato, 
Benedito Irineu, a empre-
sa ainda está normalizando 
o pagamento dos salários, 
mas está cumprindo o crono-

Categoria reprovou proposta por grande 
maioria

grama, que inclui itens como 
vale-transporte, alimentação 
e férias atrasadas.

“Os donos venderam 
parte de seus bens pesso-
ais pra fazer os primeiros 
pagamentos do acordo. 
Sabemos que ainda não é 
o ideal, mas precisávamos 

desse acordo para que a 
empresa conseguisse ao 
menos sair do vermelho. A 
situação é crítica e o sindi-
cato tem que agir com muita 
responsabilidade.”

Após a mobilização, mui-
tas trabalhadores se torna-
ram sócios do sindicato.

Valdir e Maria vão para 
os congressos da CUT

Os metalúrgicos de Pin-
da já escolheram seus re-
presentantes nos congres-
sos da CUT, em assembleia 
no dia 26 de junho. O con-
gresso estadual será em 
agosto e o nacional em ou-
tubro. 

Os dirigentes eleitos fo-
ram Valdir Augusto, secre-

tário de Política Sindical, e 
Maria Auxiliadora, diretora 
do Departamento da Mulher 
e também membro da dire-
ção da FEM-CUT/SP.

A CUT é a maior central 
sindical da América Latina. 
O Sindicato dos Metalúrgi-
cos é filiado à central desde 
sua fundação, há 28 anos.

Valdir Augusto e Maria Auxiliadora, eleitos 
delegados em assembleia na sede do sindicato

10%
Novo convênio - Louiziana Chopp Bar

Av. Albuquerque Lins, 570, São Benedito
(12) 3648-2582 / 9-9164-5630 (também entregamos marmitex)

de desconto nas refeições, porções 
e bebidas no período noturno

Benedito Irineu

Socotherm elege 
nova Cipa

Titulares

Nome Votos

José Sérgio Adílio Pereira 31

Antonio Ernesto de Souza 26

Carlos Augusto Csehak 18

Emerson Kleber dos Santos 18

Suplentes

Nome Votos

Carlos Augusto da Silva Palmeira 18

Marcelo Libano Siqueira 15

Maria Gabriela Alexandre da Silva 14

Os trabalhadores da Te-
naris Coating (antiga So-
cotherm) elegeram no dia 
22 de junho os sete novos 
membros da Cipa.

O dirigente sindical An-
tonio Ernesto, também elei-
to, ressaltou a importância 
da integração do grupo. 

Os mais votados da Cipa da Socotherm; veja 
relação completa abaixo

“Assim como a luta por 
salário precisa de uma ca-
tegoria unida, a luta pelo 
respeito às normas de se-
gurança também precisa 
de união na Cipa. É isso 
que  desejo a essa gestão, 
muita união. Parabéns a to-
dos”, disse.

Categoria garante valor mínimo na 
segunda parcela da PLR na Elfer

Assembleia aprovou a proposta que trouxe as 
metas mais perto da realidade da empresa

Os trabalhadores da Elfer 
aprovaram em assembleia 
no dia 3, a proposta de PLR 
deste ano. 

Eles receberão 40% do 
valor no próximo dia 20, sem 
metas. A segunda parcela, 
com metas, será em janeiro.

De acordo com Benedito 
Irineu, secretário de Comu-
nicação do sindicato, algu-
mas metas foram melhora-
das. 

“No programa do ano 
passado, ainda havia pos-
sibilidade de não receber 

nada na segunda parcela. 
Neste ano, na pior hipótese 
de produção, a categoria 
ainda vai receber um valor 

mínimo garantido”, disse.
A negociação contou 

com atuação da Comissão 
de PLR.

Divulgação

José Alves - Sabiá



Ano V, Edição 74, Julho de 2015.4

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: Renato Marcondes de Oliveira / Secretário de Comunicação: Benedito Sérgio 
Irineu / Jornalista Responsável: Guilherme Moura (MTb 57.457-SP) /  Fotos e diagramação: Guilherme Moura / Tiragem: 7.000 exemplares / Impressão: 
Atlântica Gráfica e Editora Ltda. / Sede: 0800-771-8589 / Redação: (12) 3644-1544 / imprensa@sindmetalpinda.com.br / www.sindmetalpinda.com.br

O Sindicato dos Metalúr-
gicos conseguiu mais uma 
reintegração por meio de 
ação na Justiça do Traba-
lho. Há cerca de três meses, 
Marcelo Libano havia sido 
demitido da Tenaris Coa-
ting (Socotherm), apesar de 
suas lesões no ombro por 
causa do trabalho.

Mesmo afastado para tra-
tamento médico, ele foi rein-
tegrado em junho. A direção 
da empresa estava relutante 
em permitir sua inscrição na 
Cipa, mas o sindicato con-
seguir reverter essa decisão 
politicamente e ele se candi-
datou, mesmo fora da fábri-

ca, e foi eleito.
“Com muita cobrança 

conseguimos garantir o di-
reito do funcionário. Agora 
o Libano terminou seu trata-

Sindicato reintegra 
funcionário na Socotherm

mento e já está trabalhando 
novamente. É mais uma vi-
tória da direção do sindica-
to”, disse Celinho, secretário 
de Assuntos Jurídicos.

Libano, novamente dentro da fábrica, junto 
ao secretário de Assuntos Jurídicos, Celinho

Sindicato na Mercedes

Dirigentes de Pinda e Taubaté estiveram no 
acampamento dos trabalhadores demitidos 
na Mercedes, que durou 17 dias. A luta deles 
arrancou uma proposta da fábrica e  hoje 
eles discutem uma alternativa semelhante 
ao Programa de Proteção ao Emprego

Obrigado, Aderaldo
O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pinda 
lamenta o falecimento 
de Aderaldo de Fátima, 
motorista do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté. 
Sempre que veio apoiar 
nossas mobilizações, 
Aderaldo trouxe alegria e 
disposição pra luta. Vá em 
paz nobre companheiro.

M
ídia Consulte

Divulgação

Mais 67 alunos

No final de junho, mais 67 alunos se 
formaram no curso gratuito de informática. 

O companheiro Celso parabeniza a todos 
e incentiva a aproveitarem as  mais de 30 

parcerias com escolas e faculdades

Assembleia aprova 
PLR da Novametal

Categoria aprova em assembleia proposta com 
metas mais próximas da realidade

No dia 17 de junho, os 
trabalhadores da Novametal 
aprovaram a PLR 2015. 

A primeira parcela foi 
paga no dia 30 de junho e a 
segunda será em janeiro. A 
comissão de PLR participou 
de toda a negociação. 

O dirigente sindical Luiz 
Carlos de Paiva afirmou que 
a PLR foi aprovada por una-

nimidade. “Esse ano conse-
guimos aumentar o valor da 
PLR e também melhorar as 
metas, que estão mais próxi-
mas da realidade da empre-
sa, tanto que mais da meta-
de do valor já está garantido. 
A comissão de PLR contou 
com mais integrantes e isso 
contribuiu para a negocia-
ção”, disse.

Valdir Augusto

Categoria reunida em frente à fábrica; excesso 
de acidentes também está nas reclamações

O Sindicato dos Metalúr-
gicos esteve reunido com 
trabalhadores da Bendertec 
no último dia 8. 

Segundo o dirigente Lu-
ciano da Silva – Tremembé, 
além do excesso de aciden-
tes, os trabalhadores estão 
reclamando da alta rotativi-
dade na empresa.

“Há um número grande 
de temporários, contratados 
por agência, e há casos de 
funcionários na atividade 
principal da empresa, o que 
é proibido pela Convenção 
Coletiva de Trabalho”, disse. 

Segundo Tremembé, 
uma reunião com a direção 

Categoria reclama da alta 
rotatividade na Bendertec

da empresa foi agendada 
para dia 16.

“Além de não ter os bene-
fícios de um efetivo, o tem-
porário vive na insegurança 
com tanta rotatividade. A 

categoria está revoltada e o 
sindicato vai fazer o que for 
preciso.”

O Sindicato também rei-
vindica um plano odontológi-
co para os funcionários.

Divulgação

Governo lança Programa de 
Proteção ao Emprego

A presidenta Dilma Rous-
seff assinou no dia 6, a Me-
dida Pro visória que institui o 
PPE (Programa de Proteção 
ao Emprego).

O programa permite a 
redução em até 30% da jor-
nada de trabalho nas em-
presas que aderirem, sen-
do metade das horas não 
trabalhadas custeadas pelo 
Fundo de Amparo ao Tra-
balhador, o FAT. Assim, o 
trabalhador sempre recebe-
rá, no mínimo, 85% de sua 
renda.

As empresas que aderi-
rem não poderão dispensar 
os trabalhadores que tive-

ram sua jornada de trabalho 
reduzida temporariamente 
enquanto vigorar a adesão.

No final do período, o vín-
culo trabalhista será obriga-
tório por um terço do período 

de adesão. No dia 22 será 
publicado o decreto com as 
normas e os indicadores de 
quem pode aderir ao PPE. 

Veja mais detalhes no 
site do sindicato.

Presidente Dilma assina MP em ato com 
presença de lideranças da CUT e outras centrais

Com
unicação Sindm

etau

Roberto Stuckert


