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As mobilizações pela Campanha Salarial já começaram e os metalúrgicos de Pinda estão unidos contra as manobras dos 
patrões. Também houve paralisação na Gerdau: ‘sem pato, sem golpe, por mais empregos e direitos’  --- Págs. 2 e 3



Já estão ocorrendo 
as rodadas de negocia-
ção da Campanha Sala-
rial. 

Este ano os patrões 
apresentaram uma con-
tra-pauta para os traba-
lhadores. Uma série de 
medidas que vão desde 
o congelamento de sa-
lários até a redução dos 
adicionais.

O vice-presidente da 
Fiesp, o Benjamin Stein-
bruch, tem falado publi-
camente que uma hora 
de almoço é muito, que 
pode ser de 15 minutos. 
Que o trabalhador pode 
muito bem operar a má-
quina com uma mão e 
comer um sanduíche 
com a outra. Também 
defende a proposta do 
negociado sobre o legis-
lado, que praticamente 
anula a CLT. 

É com esse tipo de 
gente que temos que 
negociar nosso aumento 
de salário. Então, com-
panheiros, o que temos 
pela frente é dificuldade. 

Toda mobilização 
será muito importante. 
Não é só o nosso salá-
rio que está em questão, 
mas toda nossa condi-
ção de trabalho.

Palavra do presidente

Herivelto Vela
Presidente
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Trabalhadores da Novelis paralisam 
produção pela Campanha Salarial

Os trabalhadores da 
Novelis fizeram uma parali-
sação de uma hora no dia 
11, para cobrar avanço nas 
negociações da Campanha 
Salarial.

As rodadas de negocia-
ção pela FEM-CUT/SP (Fe-
deração dos Sindicatos Me-
talúrgicos da CUT em São 
Paulo) junto às bancadas 

ta o efetivo para o número 
adequado, tanto que há tra-
balhadores com excesso de 
hora-extra, com folga acu-
mulada e a empresa queria 
apertar ainda mais a jorna-
da. Os trabalhadores dis-
seram não e nós estamos 
juntos nessa luta”, disse 
Sérgio, também secretário 
de Finanças da entidade.

Este ano o tema é 
“Sem pato, sem golpe, 

por mais empregos 
e direitos”, com os 

seguintes eixos: 

- Não à terceirização e à 
perda de direitos; 

- Pela estabilidade e 
geração de empregos; 

- Valorização dos Pisos; 

- Reposição total da 
Inflação e aumento real; 

- Jornada de 40 horas 
semanais.

Eixo da 
Campanha Salarial

Trabalhadores da Alutent 
conseguem manter valor da 
PLR e aumentar fiscalização

Os trabalhadores da Alu-
tent aprovaram em assem-
bleia no dia 9, a proposta 
da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados).

Os trabalhadores irão 
receber a primeira parcela, 
sem metas, no dia 30 de 
agosto, e a segunda parce-
la, com metas, no final de 
fevereiro. 

Segundo o dirigente sin-
dical Carlos Alberto – Beti-
nho a categoria conseguiu 
manter o valor total da PLR 
em um salário base. 

Caso as metas não se-
jam atingidas, o valor da 
segunda parcela será uma 
porcentagem do que foi pro-
duzido. 

No ano passado, foi a 
primeira vez que teve co-
missão de PLR, uma antiga 
luta do sindicato e no mês 
passado foi formada a pri-
meira comissão por eleição 
dos trabalhadores. Foram 
eleitos os companheiros 
Maurício Aguiar e Luis Al-
berto.

“É uma luta difícil, conse-
guir deixar as metas perto 
da realidade da empresa, 
mas a cada ano a gente 
tem conseguido ampliar 
a organização no local de 
trabalho. A empresa já se 
comprometeu em apresen-
tar um gráfico mensal da 
produção. Parabéns a to-
dos”, disse Betinho.

Assembleia aprova PLR, que agora terá 
comissão eleita pelos trabalhadores

Colônia de férias

Inscrições de 22 a 25/08

Feriado da Independência

Hospedagem 
de 7 a 11/09 

(quarta a domingo)

Sorteio e pgto: 
26/08, às 17h

Clube de Campo está 
fechado para obras

O Clube de Campo no 
Ribeirão Grande continua 
recebendo obras de manu-
tenção e não será aberto na 
primeira semana de setem-
bro como era esperado. 

Segundo o secretário de 
Administração e Patrimônio, 
Gilson Leandro – Chupeta, 
após uma análise técnica 
foi constatada a necessi-
dade de uma reforma no 
deck da piscina e de alguns 
quiosques.

“O madeiramento das 
ampliações que fizemos 
está bom. Essa reforma de 
agora se refere ao primei-
ro madeiramento do clube, 
que começou a apodrecer 
e pode apresentar risco 
aos usuários. Pedimos um 
pouco mais de paciência 
aos sócios. Precisamos ter 
certeza de que está tudo 

dentro dos conformes. Logo 
iremos abrir esse grande 
patrimônio da categoria. 
Segurança em primeiro lu-
gar”, disse Chupeta.

Assim que possível, a 
data de reabertura do clube 
será divulgada.

O secretário de 
Patrimônio, Gilson 
Leandro - Chupeta

patronais já começaram. 
A Novelis é ligada ao 

Grupo 8 (trefilação, lamina-
ção, entre outros), mesmo 
grupo a que pertence a Ger-
dau e a maioria das fábrica 
da cidade. 

Segundo o dirigente 
sindical na Novelis, Sérgio 
da Silva, os patrões já têm 
mostrado dificuldade na ne-

gociação, querendo conge-
lar salários. 

Ao final do atraso de tur-
no a categoria também re-
provou em assembleia, por 
unanimidade, uma proposta 
de mudança de jornada que 
seria prejudicial aos traba-
lhadores. 

“Mesmo com produção 
alta a empresa não aumen-

Acima, assembleia reprova uma proposta 
ruim da empresa de uma nova jornada; 

no detalhe, o secretário de Finanças, 
Sérgio da Silva conversa com os 

trabalhadores sobre a Campanha Salarial
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Latasa: Fazer a CAT é lei, não se discute

Os trabalhadores da 
Harsco aprovaram em as-
sembleia no domingo, dia 
14, a proposta de acordo do 
processo coletivo 944/2009, 
movido pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos para cobrar o 
pagamento dos adicionais 
de periculosidade e insalu-
bridade.

O processo envolve cer-
ca de cem trabalhadores en-
tre atuais e ex-funcionários. 
Segundo o dirigente sindical 
na Harsco, Valdir Augusto, 
a assembleia contou com 
grande participação dos 
envolvidos, que aprovaram 
o acordo por unanimidade. 
“Primeiro quero agradecer 
a todos que acreditaram, 
lá em 2009, que a gente 
iria mudar esse sindica-
to. Logo que assumimos 
essa foi a nossa primeira 
batalha e hoje está aí o re-

sultado. Tem que ser dito 
também que se houvesse 
mais empenho da equipe 
de segurança da fábrica, 
não haveria tantas pesso-
as lesionadas por causa do 
trabalho. Enfim, o direito de-
las prevaleceu. Foi uma luta 
de sete anos do sindicato”, 
disse Valdir, que também 
é coordenador adjunto da 
subsede da CUT na região.

A listagem dos contem-

plados tem com referência 
a sentença e acórdão judi-
cial proferido com base em 
perícias técnicas feitas den-
tro da fábrica. 

O prazo para pagamen-
to está previsto para 40 
dias após a homologação 
do acordo. Quem não com-
pareceu ao plantão pode 
consultar o Departamento 
Jurídico do sindicato às sex-
tas-feiras, das 9h às 12h.

Assembleia da Harsco 
aprova acordo judicial

Tem um técnico de se-
gurança da Latasa que se 
acha o dono da fábrica. 
Vive dando chilique por 
qualquer coisa. 

O problema de agora é 
que ele não está fazendo 
a CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho) em 
situação nenhuma. 

Nem com testemunha 
ele aceita. Se não tiver 
quebrado algum osso, ele 
não aceita. Fica cobrando 
foto do acidente. E não re-
conhece a CAT que é feita 
pelo sindicato. 

A lei 8.213, da Previ-
dência Social, afirma que 
a empresa é obrigada a 
emitir a CAT, tanto por aci-
dente quanto em caso de 
doença.

O absurdo é que já 
soubemos que ele tentou 
prejudicar trabalhador em 
perícia judicial, tentando 
provar na frente do juiz 
que acidente com CAT e 
tudo não é acidente. 

Como ele quer ter cre-
dibilidade depois na frente 
dos demais funcionários? 

Pare de demagogia!

Cursos gratuitos de informática

Sócio que comprar imóvel ganha um armário de cozinha ou uma bicicleta 

no valor de R$ 500,00 ou desconto de 50% no valor de ITBI

Rua José Major dos Santos Moreira, nº 136, centro, Pindamonhangaba
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Inscrições de 22/08 a 6/9

Vagas também para a comunidade

O sindicato tem cobra-
do da direção da Cosme-
tal que faça a manutenção 
correta das pontes rolan-
tes.

No dia 11 de agosto 
a Cipa registrou em ata 
esse problema, reclaman-
do a falta de manutenção 
preventiva no sistema de 
freio das pontes, no siste-
ma de elevação de cargas 
e até mesmo falta de ma-
nutenção corretiva como 

substituição de motores.
Vale lembrar que já 

houve queda de uma 
ponte rolante na Cosme-
tal por falta de manuten-
ção.

Até o fechamento des-
sa edição do jornal, o sin-
dicato ainda não havia re-
cebido retorno da direção 
da Cosmetal, nem mes-
mo a confirmação da reu-
nião prometida para tratar 
dessas questões.

Cosmetal: Ponte rolante sem manutenção

Os trabalhadores da 
Bundy elegeram no dia 12 
os novos membros da Cipa. 

O mais votado foi o com-
panheiro Maurício de Paula 
Lemes, com 31 votos. O 
soldador hoje está em ser-
viço compatível na linha de 
sucção e esta é a segunda 
vez que fica como mais vo-
tado.

Em seguida foram elei-
tos Valdomiro Souza da Sil-
va, com 26 votos, Joel Luiz 

da Silva (25) e Alexsandro 
Magno Miranda (23).

Como suplentes foram 
eleitos Carlos Eduardo da 
Silva (20), Fernando Arai 
(17), Paulo Henrique Máxi-
mo Silva (14) e Marco Anto-
nio de Oliveira (4).

Na Harsco a eleição foi 
no dia 15. Foram eleitos 
José Humberto Gerônimo, 
com 16 votos, e Robson 
Humberto Cabral, com 13 
votos. 

Os comitês sindicais da 
Bundy e da Harsco acom-
panharam as eleições, que 
ocorreram com transparên-
cia, e desejam a todos uma 
boa gestão.

Trabalhadores da Bundy e 
da Harsco elegem nova Cipa

Sede - centro
Terças e quintas-feiras 
Inscrições: 3644-1540

Subsede Moreira César
Segundas e quartas-feiras
Inscrições: 3637-3634

Dirigente sindical Valdir, junto ao presidente 
Vela e o advogado trabalhista Alison Montoani

Protesto na Gerdau denuncia 
manobra pra achatar salário

Segundo o vice-presidente Andrezão, protestos 
foram feitos em todos os turnos da fábrica para 
cobrar mudança de postura da direção da Gerdau

Os trabalhadores da 
Gerdau fizeram uma para-
lisação no dia 9 para pro-
testar contra as manobras 
da empresa para achatar 
salário.

Segundo vice-presiden-
te do sindicato, André Oli-
veira, a empresa tem demi-
tido alguns trabalhadores 

ao mesmo tempo em que 
contrata estagiários e tam-
bém tem contratado fun-
cionários de outras cidades 
quando poderia chamar os 
operadores que estão em 
lay-off.

“Ela está pagando o tem-
po em que o trabalhador 
ainda teria pelo acordo de 

garantia de emprego. Mas 
na negociação, ela disse 
para o sindicato que faria 
o máximo pra não demitir, 
quando na verdade não fez 
esforço nenhum. O que ela 
quer é achatar salário e ins-
talar o medo na categoria. 
Não vamos aceitar isso”, 
disse Andrezão.
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Foto: Dino Santos
No dia 16, a CUT e de-

mais Centrais sindicais fize-
ram atos por todo o Brasil 
pelo “Dia Nacional de Mobi-
lização e Luta por Emprego 
e Garantia de Direitos”.

Em São Paulo, as cen-
trais reuniram mais de seis 
mil pessoas na frente da 
sede da Fiesp. As entidades 
aproveitaram o ato para en-
viar um recado ao governo 
ilegítimo de Michel Temer: 
“Não mexa com a CLT”.

O PL 4193/2012, do 
Negociado sobre o Legis-
lado, que está em tramita-
ção no Congresso, acaba 
com os direitos trabalhistas 

Saiba o que mais o governo golpista e a maioria dos deputados e senadores estão tramando

Ato das centrais em SP, em frente à Fiesp e os sindicalistas de Pinda presentes no ato

Centrais enviam recado para Temer: não mexa com a CLT
Foto: Divulgação

CONTRA VOCÊ

garantidos pela CLT. Esse 
projeto permite que o ne-
gociado entre patrão e em-
pregado esteja acima da lei. 

Isso quer dizer que podem 
reduzir horário de almoço e 
aumentar a jornada de tra-
balho, reduzir salários, aca-

bar com o 13º salário, com 
as férias e outros direitos. 

As mudanças na apo-
sentadoria também são cri-

ticadas, pois a proposta é 
chegar na idade mínima de 
70 anos e reduzir os reajus-
tes que ainda existem.


