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Após paralisação com adesão total na Novelis, em agosto, patrões do Sindicel aceitaram renovar a Convenção 
Coletiva e pagar reajuste, de 10,5%, sem parcelamento; fábrica já vai pagar reajuste no vale do dia 20/10

FEM-CUT 
aponta bom 
momento 
das fábricas

Pág. 3

GV e 
Harsco 
elegem 
nova Cipa

Pág. 4

Pressão na Confab 
continua pelo 
reajuste e pela PLR

Paralisações com adesão total já ocorreram 
na Confab Tubos e Equipamentos Pág. 4

Pág. 2

CNPJ 45.379.252/0001-01
Sind. Met. Pindaᵇᵃ

Sindicato continua em negociação com a 
direção da empresa em Pinda Pág. 3

Protesto na Gerdau 
pressiona pela 
Campanha Salarial

SORTEIO FERIADO 

15 DE NOVEMBRO

de hospedagem --- Exclusivo para sócios do sindicato ---

A COLÔNIA DE FÉRIAS ESTÁ VOLTANDO!

3 dias

Sorteio 29/10 - 17h no sindicato
Inscrições de 25 a 29/10

pessoalmente ou pelo telefone 3522-1142

Paralisação na Novelis 
pressiona patrões e 
conquista reajuste salarial

RETOMADA 
COLÔNIA
DIA 6/11

PODE 
AGENDAR A 
PARTIR DO 
DIA 25/10

*
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As paralisações que já 
ocorreram aqui em Pinda 
tiveram adesão total. Isso 
tem sido primordial. 

Agora temos propostas 
para votação. É importan-
te que os trabalhadores 
participem da assembleia 
geral no dia 15 e das que 
ocorrerem nas fábricas. 

Na maioria das empre-
sas já conseguimos ga-
rantir a nossa convenção 
e tem grupos que já che-
garam na inflação integral, 
sem parcelar.

Mas mesmo depois da 
assembleia, as negocia-
ções continuam. O sin-
dicato segue na luta, na 
busca da melhor proposta 
possível para os trabalha-
dores.

Ainda tem setores, 
como a bancada patronal 
do Grupo 10, de peque-

Pico da 
Campanha 
Salarial

*André Oliveira é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

nas empresas, que não 
quer assinar a convenção 
e a FEM-CUT já protoco-
lou comunicado de gre-
ve. As negociações estão 
ocorrendo por fábrica.

No geral, os patrões 
vieram muito duros nessa 
campanha. Querendo pa-
gar só 4%, querendo par-
celar em 3 vezes. 

O reajuste integral é 
resultado da mobilização 
dos trabalhadores. Não 
só de uma, mas de todo 
o histórico de unidade da 
categoria. 

A fábrica sabe da dis-
posição da companheira-
da pra fazer luta e nós po-
sicionamos isso de forma 
muito firme também.

Parabéns a todos pela 
unidade até agora. É as-
sim que se constroem 
bons acordos para todos.

Por André Oliveira*
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Expediente

Os trabalhadores da fá-
brica Novelis aprovaram em 
assembleia no dia 27 de se-
tembro a proposta da Cam-
panha Salarial.

Os funcionários recebe-
rão o reajuste de 10,5% nos 
salários, em parcela única, 
retroativo à data-base da 
categoria, dia 1° de setem-
bro.

A proposta foi apresen-
tada no dia 23, em reunião 
do sindicato, FEM-CUT/SP 
(Federação dos Metalúrgi-
cos da CUT) e a bancada 
patronal do Sindicel, que re-
presenta a Novelis. 

A direção da Novelis 
confirmou que o reajuste já 
será pago no vale do dia 20 
de outubro.

Paralisação na Novelis conquista 
reajuste salarial

Proposta também foi aprovada por grande 
maioria nos turnos da tarde e da noite

“Foi muito difícil chegar no índice da inflação 
este ano, muitas bancadas patronais tentaram 
a todo custo parcelar o valor. Depois de 
protesto e muita negociação nas reuniões, a 
gente conseguiu aqui na Novelis em parcela 
única e ainda um valor com aumento real de 
salário, além de manter todos os direitos da 
Convenção. Parabéns aos trabalhadores pela 
adesão nas mobilizações”

Odirley Prado, dirigente sindical 
Novelis e membro da FEM-CUT/SP

Direção de Pinda após assembleia, que contou com apoio do Sindicato 
dos Condutores do Vale do Paraíba e dos Metalúrgicos de Taubaté

Sindicato mantém 
cuidados da pandemia

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos continua aplicando 
várias medidas de preven-
ção ao Covid-19 nas as-
sembleias.

Na Novelis, apenas tra-
balhadores efetivos partici-
param para não gerar aglo-
meração. Assim como nas 

demais fábricas, dirigentes 
ofereceram álcool em gel 
e panfletaram boletim com 
orientações da Covid-19. 

No caminhão de som 
também foi falado sobre a 
importância do uso de más-
cara e do distanciamento 
social.

PROPOSTA CONQUISTADA

10,5%  DE REAJUSTE
- Pagamento em parcela única, retroativo à data-base

- Aplicação do mesmo índice de reajuste nos pisos salariais

- Renovação da Convenção Coletiva de Trabalho por 2 anos

- Preferência de contratações para vacinados - Covid-19

(Índice da inflação: 10,42%)

Em agosto, quando já se tinha uma projeção de inflação alta, o 
presidente da FEM-CUT/SP esteve no ato da Novelis e falou da 
importância da unidade daquela mobilização para o avanço das 
negociações com os patrões pela Campanha Salarial
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Os trabalhadores da 
fábrica Millenium fizeram 
uma mobilização pela 
Campanha Salarial no dia 
23 de setembro. 

Os dirigentes Lagoinha 
e Rodolfo têm conversado 
com os trabalhadores e 

discutido com a empresa 
sobre a reivindicação da 
implantação de uma PLR. 

Novas reuniões com a 
empresa devem ocorrer 
em breve sobre o reajuste 
salarial e também sobre a 
PLR.

Trabalhadores da Millenium 
fazem mobilização pela 
Campanha Salarial

Os dirigentes Rodolfo 
e Lagoinha, durante 
conversa com os 
trabalhadores

Protesto na Gerdau pressiona 
patrões pela Campanha Salarial

Os trabalhadores da fá-
brica Gerdau fizeram uma 
paralisação no dia 22 de 
setembro pela Campanha 
Salarial 2021.

O protesto ocorreu para 
pressionar as bancadas 
patronais a avançarem nas 
negociações com os sindi-
catos e com a FEM-CUT/
SP (Federação dos Meta-
lúrgicos da CUT).

Nos últimos 12 meses, 
a unidade Gerdau de Pin-
da esteve operando com 

a totalidade do seu efetivo 
e registrou vários recordes 
de produção.

Depois da paralisação, 
ocorreram novas rodadas 
de negociação e o patro-
nal da Gerdau, que é o 
Sicetel, chegou na propos-
ta integral da inflação, de 
10,42%, pago em parcela 
única, retroativo a 1º de 
setembro, e com a reno-
vação da Convenção Co-
letiva.

O mesmo patronal 

abrange também as fábri-
cas GV do Brasil e Nova-
metal.

O Sindicato está em ne-
gociação com a Gerdau e 
também com várias empre-
sas sobre a aplicação do 
reajuste salarial. 

Assim que houver posi-
cionamento o Sindicato vai 
discutir com os trabalhado-
res de cada empresa.

É importante que os tra-
balhadores mantenham a 
unidade junto ao Sindicato.

Assembleia da paralisação no dia 22, que pressionou patrões quando 
ainda não havia proposta de pagamento integral da inflação

FEM-CUT aponta bom momento 
do setor metalúrgico no país

No dia 23 de setembro, a 
FEM-CUT/SP realizou uma 
reunião na cidade de Sal-
to, com todos os sindicatos 
filiados, que representam 
200 mil metalúrgicos.

O presidente Erick Silva 
falou que o ramo metalúrgi-
co, diferente de outros seg-
mentos, tem números muito 
positivos.

“Os dados da CNI (Con-
federação Nacional da In-
dústria) apontam o cresci-
mento da ocupação da base 

da indústria, crescimento do 
faturamento das empresas, 
das horas trabalhadas e 
também das contratações. 
O que se perdeu na pande-
mia já foi recuperado e com 
acréscimo. Em contraparti-
da, a média salarial tem se 
reduzido frente a inflação 
descontrolada que a gente 
tem enfrentado. Parabéns 
aos metalúrgicos de Pinda 
e de todo o Estado que es-
tão promovendo mobiliza-
ções”, disse.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA CAMPANHA SALARIAL 2021

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Eletrônico, 
Siderúrgico, Oficinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, 
Serralherias e de Auto Peças de Pindamonhangaba, Moreira 
César e Roseira, registro sindical nº 004.137.02431-5, CNPJ 
nº 45.379.252/0001-01, com sede localizada na Rua Sete de 
Setembro Nº 232/246 no município de Pindamonhangaba/
SP, por seu Presidente, na forma estatutária, CONVOCA 
todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional, 
ASSOCIADOS OU NÃO ao Sindicato, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária que fará realizar no próximo 
dia 15 de outubro de 2021, na sede do Sindicato,  às 
17:30hs., em primeira convocação e, em não tendo quórum 
às 18:00hs., em segunda convocação, tudo conforme 
determina o Estatuto Social da entidade, tendo em pauta a 
seguinte ordem do dia:

a) Leitura, apresentação, discussão e deliberação sobre as 
propostas apresentadas pelos Sindicatos Patronais referente 
à pauta de reivindicações da Campanha Salarial de 2021 
(cláusulas de natureza social e econômica);

b) Autorização para diretoria celebrar Convenção, e/ou 
Acordo, e/ou, bem como instaurar Dissídio Coletivo;

c) Outros assuntos de interesse da categoria.

Pindamonhangaba, 08 de Outubro de 2021.

ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA
Presidente

Luizão, Sandro, Erick, Marcinho, Claudião, 
Nilsão, Odirley, dr. Oliveira, Andrezão e 
Fabiano Uchoas, durante reunião em Salto

O presidente 
da FEM-CUT/
SP, Erick Silva, 
durante ato na 
Gerdau de Pinda

Os dirigentes Odirley 
e Marcinho durante 
reunião com o patronal 
do Sindicel, quando se 
conquistou a proposta 
de 10,5% de reajuste 
salarial

Reajuste salarial já está 
definido na fábrica Elfer

A direção da fábrica 
Elfer já confirmou para o 
Sindicato que irá fazer o 
pagamento do reajuste 
salarial de 10,50% aos 
trabalhadores.

Após mobilizações, os 
trabalhadores também tive-
ram uma grande conquista 
na PLR, que teve um au-
mento de 43%, além de vá-
rias correções de salário.
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Trabalhadores da GV do 
Brasil elegem nova Cipa

Os trabalhadores da 
GV do Brasil elegeram os 
novos membros da CIPA 
(Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes). 
A apuração ocorreu no 
dia 20 de setembro. 

O dirigente sindical Pa-
celi Alves fiscalizou todo 
o processo, que contou 
com grande participação 

dos trabalhadores. 
A direção do sindicato 

deseja a todos os eleitos 
uma boa gestão. 

A fábrica tem impor-
tantes questões a serem 
discutidas. Que vocês 
tenham muito sucesso 
da busca da melhoria da 
segurança no local de tra-
balho.

Trabalhadores da Harsco 
elegem nova Cipa

Os trabalhadores da 
Harsco elegeram no dia 
28 de setembro os novos 
membros da Cipa (Comis-
são Interna de Prevenção 
de Acidentes). 

José Humberto Gerô-
nimo, da área de manu-
tenção, foi o mais vota-
do, eleito titular, com 22 
votos. Como suplente, foi 
eleito Luiz Henrique Reis 

Gonzaga, com 9 votos. A 
votação contou com gran-
de participação dos traba-
lhadores.

Além do dirigente Valdir 
Augusto, o processo elei-
toral também foi fiscaliza-
do pelos dirigentes Marcio 
Fernades e Alex Bebê.

O Sindicato deseja aos 
novos membros da Cipa 
uma boa gestão.

Após mobilização dos 
trabalhadores, a bancada 
patronal do Grupo 2, que 
representa a Confab, apre-
sentou nova proposta de 
reajuste salarial.

Nos dias 20 e 21 houve 
paralisação com adesão 
total nas duas empresas 
para criticar a proposta de 
parcelamento do reajuste.

O pagamento seria em 
3 parcelas, em prazo maior 
do que 6 meses. A FEM-
-CUT/SP ameaçou entre-

gar um comunicado de 
greve.

Após essas paralisa-
ções, a bancada patronal 
aceitou fazer o pagamen-
to da inflação, integral de 
10,42%, sem parcelar, re-
troativo à data-base, e com 
renovação da Convenção 
Coletiva por 2 anos. 

O Sindicato tem dis-
cutido com a direção da 
empresa a aplicação do 
reajuste salarial. Novas 
reuniões devem ocorrer.

PLR. Os trabalhadores 
ainda terão uma luta dura 
pela PLR. A Confab é uma 
empresa que não apresen-
ta os números dos lucros 
nem da produção e sempre 
faz a discussão a toque de 
caixa. 

O prazo limite de paga-
mento é dia 30 de outubro 
e até o fechamento desta 
edição a fábrica ainda não 
havia apresentado os nú-
meros nem posicionado 
sobre o pagamento.

Pressão na Confab continua pela 
Campanha Salarial e pela PLR

Paralisação pela Campanha Salarial na Confab 
Tubos; ao lado o dirigente Luciano Tremembé

Paralisação pela Campanha Salarial na Confab Equipamentos

Dirigente Valdir e José Humberto, mais votado


