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Caminhão do sindicato no início do protesto antes da caminhada pela rodovia Anchieta; proposta 
de Temer ainda será votada na Câmara e no Senado

Em 1 ano, negociações 
do sindicato evitam 
1.200 demissões

Conta soma 8 negociações, que como a da 
Gerdau, evitaram demissões em massa 

Mais de 12 mil pessoas 
lotaram a rodovia Anchieta, 
em São Bernardo do Cam-
po este mês para protestar 
contra a PEC 287 - a Refor-
ma da Previdência proposta 
pelo governo Michel Temer. 
O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pinda participou.

Com essa reforma, os 
trabalhadores precisarão 
contribuir por 49 anos para 
conseguir a aposentadoria 
integral. 

Também será mais difí-
cil ter a aposentadoria es-
pecial, aquela para quem 
trabalha em atividades de 
risco ou insalubres.

A proposta criou até um 
pedágio para quem está 
perto de se aposentar, mas 
isso não se aplica aos nos-
sos deputados e senado-
res.
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Essa Reforma da 
Previdência vai prejudi-
car todo mundo. Isso é 
fato.

Mas tem uma situ-
ação que não tem sido 
divulgada que vai atingir 
diretamente quem traba-
lha em fábrica.

Há uma cláusula que 
dificulta a aposentadoria 
especial de todos que 
trabalham em atividades 
insalubres, aquelas que 
prejudicam a saúde.

A diferença do tempo 
de contribuição da apo-
sentadoria especial com 
relação a comum não 
pode passar de 5 anos. 
Ou seja, terá que ser de 
44 anos.

Agora, imagine um 
operador com mais de 
60 anos dentro de uma 
aciaria, uma laminação. 
Pelo risco de acidente, 
ele vai ser demitido.

O pior é saber que o 
Temer aposentou aos 55 
anos e recebe uma apo-
sentadoria de R$ 30 mil.

Realmente, aquele 
patinho amarelo está 
atingindo seu objetivo. O 
quanto ele vai avançar 
depende de todos nós.

Herivelto Vela
Presidente
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O Sindicato dos Meta-
lúrgicos participou de um 
protesto que reuniu cerca 
de 12 mil trabalhadores 
no dia 9, na Rodovia An-
chieta, em São Bernardo 
do Campo, contra a Refor-
ma da Previdência, a PEC 
287.

O ato, organizado pelo 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC, reuniu traba-
lhadores de 30 empresas, 
entre elas Volkswagen, 
Mercedes-Benz, Ford, ZF, 
Arteb e Panex. 

Os participantes se 
mostraram contra as re-
gras propostas pelo Go-
verno Michel Temer em 
que o trabalhador precisa 
atingir a idade mínima de 
65 anos e pelo menos 25 

Protesto contra Reforma da 
Previdência reúne 12 mil no ABC

Aposentadoria 
especial

Ponto alto do 
protesto, com 

12 mil pessoas 
caminhando pela 
rodovia Anchieta

Hoje há 2 maneiras para se 
aposentar:

1) POR IDADE 
Homens precisam ter a 
idade mínima de 65 anos 
e mulheres, 60 anos. 
Em ambos os casos são 
necessários 15 anos de 
contribuição à Previdência.

2) POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO
São exigidos 35 anos de 
contribuição para homens 
e 30 anos para mulheres. 
Nesse caso, não se exige 
idade mínima para requerer 
a aposentadoria.

Caso queira receber um valor superior, o 
brasileiro deverá continuar no mercado formal 
após os 65 anos ou começar a trabalhar aos 
16 anos. Na prática, para ter acesso à média 
integral do valor contribuído, será preciso 
trabalhar formalmente por

VALE PARA QUEM?
Homens com até 50 anos e mulheres, com até 
45 anos. A regra vale tanto para servidores 
públicos e políticos, quanto para o setor privado.

Quem tiver além das idades ao lado 
poderá se aposentar dentro das 

regras atuais, mas pagará pedágio de 
até 50% para requerer o benefício 
(se faltar um ano, por exemplo, será 

preciso trabalhar 18 meses).*

anos de contribuição para 
poder se aposentar – nes-
te caso, serão recebidos 
76% do valor da aposen-
tadoria. 

Para receber a aposen-

tadoria integral, o trabalha-
dor precisará contribuir por 
49 anos, sendo os 25 anos 
obrigatórios e 24 anos a 
mais. A proposta ainda 
será votada pela Câmara.

E O QUE ISSO SIGNIFICA?
Significa que, mesmo contribuindo por 25 anos, o trabalhador NÃO 
terá direito à aposentadoria integral. Com esse tempo de contribuição, 
o cálculo prevê que o trabalhador terá direito a 76% da base de cálculo 
do benefício. Depois disso, haverá um aumento de 1 ponto percentual 
a cada ano.

ENTENDA A 
PROPOSTA 
DO TEMER

TEM PEDÁGIO

A PEC 287 propõe que a idade 
mínima para aposentadoria, 
tanto para o homem quanto para 
a mulher, seja de 65 anos E pelo 
menos 25 anos de contribuição. 
Mas esse não é integral.

?

O cálculo para chegar a esse valor é a regra que soma a idade mais o tempo de 
contribuição, atingindo 85 pontos (mulheres) e 95 pontos (homens). A proposta 
do governo Temer é ACABAR tanto com o Fator Previdenciário quanto com a 
regra 85/95, estabelecendo cotas para o acesso à aposentadoria integral.

49 anos

E AGORA

*TEM MAIS. Esse pedágio não vale pra deputados nem senadores. Todos com cargo eletivo seguirão lei própria.

Rodrigo Pinto - SMABC

VALOR INTEGRAL
Hoje, a aposentadoria integral significa receber o valor total do chamado salário 
de benefício, que é a média dos 80% maiores salários recebidos desde julho de 
1994. Atualmente, esse teto é de 5.189,82 reais.
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BRONCAMete

GV do Brasil: De novo essa sacanagem?

Novelis: O Programador Pó de Arroz

Gerdau: Programa Multifunção

Em Pinda, também ocorreu protesto contra a 
PEC na Câmara; metalúrgicos participaram

Em um ano, negociações do 
sindicato evitam 1.200 demissões

Balanço do Sindicato 
dos Metalúrgicos calcula 
que em negociações du-
rante o período de um ano, 
cerca de 1.200 demissões 
tenham sido evitadas.

A estimativa tem como 
base oito acordos de medi-
das alternativas para garan-
tir empregos e foram calcu-
lados pela quantidade de 
excedente de mão de obra 
que as empresas alegaram.

Três desses acordos 
foram de lay-off, dois de 
work-sharing, um de PPE 
(Programa de Proteção ao 
Emprego), envolvendo as 
empresas Gerdau, Appiani 
Steel (antiga Martifer), Te-
naris Confab e Oversound. 

Dois acordos de salá-
rio também evitaram de-

missões. O maior deles na 
Gerdau, no final de 2015, 
quando foi aprovado o pa-
gamento do reajuste em 
forma de abono salarial. 
Essa negociação evitou de-
missões em massa, garan-
tiu emprego para todos os 

funcionários por um ano e 
o pagamento do reajuste in-
tegral da inflação em 2016. 
A outra negociação ocorreu 
na Incomisa, quando o pa-
gamento de uma parcela 
restante de reajuste salarial 
foi prorrogada.

“Tudo foi muito discutido com os 
trabalhadores e essas medidas foram 
aceitas pelas fábricas só depois de 
protestos. Pelo patrão, a primeira opção 
é a demissão. Se não fossem essas 
negociações poderia ser um número até 
maior, porque depois do acordo da Gerdau 
a produção piorou ao longo do ano e com 
certeza teríamos demissões em massa”

Herivelto Vela, presidente

Após protestos, Confab aderiu ao PPE e 
inclusive conseguiu terminar o programa antes 
do prevista para um grupo de funcionários

Aprovada, PEC da Maldade vai 
congelar gastos públicos por 20 anos

Final de ano chegando 
e a direção da GV mais 
uma vez vai fazer uma 
baita sacanagem com o 
pessoal.

Ano passado eles de-
mitiram uma galera em 
dezembro. O pessoal pas-
sou Natal e Ano Novo de-
sempregado. Depois da 
virada do ano voltaram a 
contratar.

Pelo jeito, a história 
vai se repetir. No meio de 
dezembro eles resolvem 
encerrar o terceiro turno, 
sabendo que em janeiro 

vai ter demanda. 
Esse é o reconheci-

mento que a GV dá aos 
seus funcionários. Pelo 
que parece, faz de saca-
nagem.

Sucata. A supervisão 
da sucata tem dado or-
dens aos funcionários e 
depois que elas não fun-
cionam a supervisão joga 
a culpa nos trabalhadores. 
E continua o favorecimen-
to aos funcionários de 
Mogi das Cruzes. Sai pra 
lá discriminação.

Após ser criado pela 
vovózinha, tomar toddy-
nho de canudinho e ser 
muito bajulado, ele virou 
programador da Recicla-
gem na Novelis.

Ele acusa os mecâni-
cos da central de atraso 
no horário de almoço.  

Após os trabalhado-
res fazerem um serviço 
pesado, como a troca de 
moinhos de martelos, eles 
têm que ir até a oficina 
central, pois estão todos 
sujos com o excesso de 
poeira. Tem casos que é  
preciso tomar banho pra ir 

almoçar.
Daí vem esse Pó de 

Arroz, que nunca teve 
calo nas mãos, criticar o 
pessoal.

Pior, ele envia e-mail 
pra todo mundo dando 
bronca e desmerecendo 
os trabalhadores, mas 
não passa nem 1 hora  
acompanhando o serviço 
pra ter alguma noção do 
que está dizendo.

Se cuida Pó de Arroz, 
se não vai ter que ir pra 
casa da vovózinha. Cui-
dado com o lobo mal, pois 
ele adora Pó de Arroz.

No começo do mês a 
Gerdau apresentou o pro-
grama Multifunção.

A chefia se enrolou 
na apresentação de tanto 
que tentava convencer o 
pessoal de que a proposta 
é boa.

Não colou mesmo. Fi-
cou nítida a insatisfação 
da maioria dos trabalha-
dores com isso, porque 
não é bom. 

A chefia vem dizendo 

que é uma tendência de 
mercado, mas na verda-
de isso vem pra reduzir 
salários e aumentar ainda 
mais a rotatividade dentro 
da empresa.

Essa é a Gerdau, sem-
pre preocupada em espre-
mer um pouquinho mais o 
trabalhador.

E já estão querendo 
mudar a PPR também, 
pra colocar o cálculo por 
50% do Ebitda.

O Senado aprovou a 
PEC 55, a chamada PEC  
do Teto ou PEC da Malda-
de, que vai congelar inves-
timentos em saúde e edu-
cação por 20 anos. Agora, 
a medida virou lei.

Não faltou enfrentamen-
to. Com protestos desde as 
votações ainda na Câmara 
dos Deputados, como PEC 
241.

As pesquisas de opinião 
pública apontaram insatis-
fação da população. 

As centrais sindicais 
apontaram o retrocesso, 
pois o governo vai cortar 
despesas sociais, o que au-
menta drasticamente a de-
sigualdade - ainda mais em 
tempos de crise, mas vai 
manter o orçamento com-
prometido em 42% para 

pagar juros e serviços da 
dívida. Ou seja, o objetivo 
é manter o lucro do capital 
financeiro que ganha com o 
pagamento dos juros.

A bancada da oposição 
também fez sua parte. Fo-
ram em torno de 15 audiên-
cias públicas. Uma emenda 

pediu o referendo, a manei-
ra mais democrática de de-
cidir sobre o tema. 

Mesmo com tudo isso, 
os senadores aprovaram 
por 53 votos a 16. Nada foi 
capaz de sensibilizar os no-
bres parlamentares da base 
do governo Michel Temer.

R. Major José dos Santos Moreira, 1058, bairro
Santa Luzia - Pinda (próximo à praça da Bíblia)

(12) 99241-0518 (whatsapp)

(12) 52*106291 (nextel)

Carros, motos, 
caminhonetes, vans

15% de desconto à vista*

Pgto. em 3x para compras 
acima de R$ 100

*Condições exclusivas para sócios do sindicato.

Gilson Leandro - Chupeta
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Trabalhadores da GV do Brasil 
aprovam reajuste salarial

Os trabalhadores da GV 
do Brasil aprovaram no dia 
25 de novembro, o reajuste 
da Campanha Salarial.

Com essa definição da 
GV, o reajuste que contem-
pla o índice da inflação, cal-
culado em 9,62%, foi alcan-
çado em todas as indústrias 
de médio e grande porte da 
cidade.

Após uma greve recente 
de 2 dias por causa do con-
vênio médico, a proposta foi 
alcançada já na mesa de 
negociação.

Na assembleia, também 
foi aprovada a proposta da 
empresa para fazer as cor-
reções de equiparação sala-
rial cobradas pelo sindicato. 
Os aumentos serão aplica-

dos no dia 30 de dezembro. 
A empresa também afirmou 
que dará continuidade na 
negociação sobre as diver-
gências no adicional de in-
salubridade.

Alutent já completou o 
pagamento do reajuste

No dia 5 os trabalha-
dores da Alutent recebe-
ram o restante do reajus-
te da Campanha Salarial, 
de 3,62%. A empresa já 

havia aplicado 6% no pa-
gamento de novembro e 
agora completou o total do 
índice da inflação, calcula-
do em 9,62%.

Assembleia aprovou proposta de reajuste da Campanha Salarial e 
também das correções de equiparação salarial cobradas pelo sindicato

Este mês o sindicato formou mais 92 alunos do 
curso gratuito de informática. Essa formatura 
foi diferente, uniu todas as turmas. Desde 
2013, já são 880 pessoas beneficiadas

O sindicato realizou a 6ª edição da campanha 
Natal Solidário, que arrecadou 800 kg de 
alimentos para a Casa do Caminho, Grupo de 
Oração Restaura-me Senhor, Vicentinos da 
Paróquia N. Sra. Aparecida, e grupo de Terço 
dos Homens do bairro Cidade Nova

Pela 1ª vez o sindicato realizou um evento 
pela campanha Novembro Azul. Em parceria 
com a Prefeitura, vários atendimentos foram 
realizados no sindicato para orientar e facilitar 
o acesso a vários tipos de exames médicos

Expediente sindicato

Justiça dá previsão para 
homologar processo da Confab

No dia 1º de dezembro, 
a Justiça do Trabalho de 
Pindamonhangaba realizou 
uma audiência com uma 
comissão de trabalhadores 
e o Sindicato dos Metalúr-
gicos sobre o acordo do 
processo de periculosidade 
e insalubridade da Tenaris 
Confab.

O juiz desmentiu os bo-
atos de que o processo não 
seria mais pago ou que al-
guém estaria ‘barrando’ seu 
andamento.

Nessa audiência, o juiz 
conversou com cinco tra-
balhadores, entre atuais e 
ex-funcionários da Confab. 
O presidente Herivelto Mo-
raes – Vela também partici-
pou.

Devido à complexidade 
dos processos 650/1991, 
651/1991 e 466/2005, que 

envolvem cerca de 2.100 
trabalhadores, a Justiça 
está fazendo uma análise 
minuciosa. Para homologar 
o acordo, o juiz depende da 
autorização dos ministros 
do TST – Tribunal Superior 
do Trabalho, a quem ele irá 
encaminhar a minuta.

Segundo palavras do 
juiz, um dos fatores que têm 
colaborado para os atrasos 
são os cerca de 140 funcio-
nários que mesmo inclusos 
no processo coletivo entra-
ram com processos particu-
lares, gerando mais de 100 
recursos para serem anali-
sados.

Outro ponto complicador 
foi a mudança de nomen-
claturas de cargos que ti-
veram que ser atualizados. 
Inicialmente, na listagem 
constava apenas o nome, 

o que gerou duplicidade em 
alguns casos, por isso o juiz 
solicitou mais informações 
sobre cada trabalhador en-
volvido. Hoje esses docu-
mentos estão praticamente 
finalizados e está sob res-
ponsabilidade do juiz ava-
liar um a um.

O juiz também se disse 
empenhado no processo, 
mas que precisa de tempo 
para analisar os documen-
tos. A previsão do juiz para 
homologação do acordo é 
fevereiro.

O juiz afirmou que houve 
um esforço grande do Sin-
dicato e da Confab para o 
andamento do processo. 

Pelo trâmite normal, se-
gundo ele, o processo dura-
ria mais dez anos para ser 
concluído em sua fase de 
execução.

O sindicato concluiu o pagamento do processo 
de periculosidade e insalubridade da Harsco. 
Tudo transcorreu bem. Isso foi resultado 
de uma luta de sete anos do sindicato, 
especialmente do companheiro Valdir

Clube de Campo: Estará fechado apenas 
nos dias 25/12 e 1º/01/17. O clube não 

abre às segundas-feiras.

Sede e subsede: Não haverá expediente 
entre os dias 23 e 30 de dezembro.

2016 está terminando e ficará marcado na história como um 
ano de dificuldade para todo o país pela crise e pela tentativa 

dos patrões de jogar toda a conta para os trabalhadores

Em nome da direção do Sindicato, desejo à todas as 
famílias um bom natal e um feliz ano novo.

Felizmente, em Pinda, tivemos muito apoio da categoria para fazer 
a luta necessária para garantir direitos e empregos. Obrigado.

Herivelto Vela, presidente

8 acordos 
evitaram 
1.200 
demissões

Reajuste 
salarial 

garantido para 
a categoria

Ampliação 
das 

campanhas 
sociais

Melhorias 
no Clube 
de Campo


