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Sindicato aumenta protestos contra a
direção da Gerdau

José Alfredo

Paulo Cayres
é eleito
presidente da
CNM/CUT
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Trabalhadores
da Incomisa
conquistam
sua 1ª PPR

Direção da Gerdau faz manobra para achatar valores de PPR, comete demissões
equivocadas e compromente a segurança dos trabalhadores; comboios e paralisações
por área já foram feitos e serão repetidos até que a empresa respeite os direitos dos
trabalhadores e pare de ferir a legislação
Pág. 2

Trabalhadores da Bundy conquistam

correções de salário após 3 dias de greve
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PPR 2011 da
Novelis terá
piso de
R$ 1.680
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Sindicato
diminui
demissões na
Dong Woo
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Programa

Momento
Metalúrgico

Após 72 horas de paralisação, os problemas de desvios de função começaram a ser
Pág. 3
solucionados; o Sindicato parabeniza os trabalhadores pela união no movimento

Todo

Sábado

Das 8h às 8h30

Na rádio

Princesa FM

107,1

Atenção companheiros (as)! A Novelis já autorizou desconto em folha de pagamento. Na Incomisa, Elfer,
Oversound, Suvifer, Cosmetal, Faurecia, Hton e Dong Woo as negociações já estão bem adiantadas.
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Palavra do Presidente

Até agora a greve da
Bundy foi a mais longa
dessa direção. Foi exaustivo. Os diretores se revezaram 24 horas por dia
de plantão na porta da
fábrica e o resultado veio,
um problema que há anos
era reclamado está sendo
solucionado. Fico feliz de
ter uma equipe que veste a
camisa e permanece firme
até o fim.
Temos travado uma
luta diária com a direção
da Gerdau. Cada vez mais
a chefia tem ignorado o
direito dos trabalhadores.
A PLR está horrível em
várias áreas, mais demissões arbitrárias aconteceram e a falta de segurança
permanece.
Só a categoria unida
poderá barrar esses abusos. Contamos com vocês e podem contar com a
gente.
Antonio Romeu Martins
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Sindicato aumenta série de protestos
contra a direção da Gerdau
Cada vez mais a direção da Gerdau tem se
mostrado intransigente
com relação às garantias
dos direitos dos trabalhadores.
Em maio, mais de 20
demissões foram realizadas apenas no setor da
Aciaria.
Uma paralisação no
Acabamento da Laminação Pesada foi realizada
no último dia 24 contra
demissões que também
ocorreram na área. O diretor de base José Anto-

Protestos devem se repetir nos próximos dias, até que a direção da
Gerdau pare de ferir os direitos dos trabalhadores
nio, o “Lagoinha” chegou
a receber uma suspensão
como represália ao movimento.
No dia 28 de abril, o

Sindicato já havia protestado contra as demissões arbitrárias, além da
dificuldade de negociação da PLR e a falta de

Companheiros param para ouvir o Sindicato durante protesto; cada
vez mais trabalhadores estão aderindo às ações do Sindicato

segurança.
Comboios de ônibus e
atrasos na entrada foram
feitos e novos protestos
devem ocorrer até que a
direção da empresa pare
de desrespeitar a legislação brasileira e ferir os direitos dos metalúrgicos.
O Sindicato convoca
todos os trabalhadores
a participarem das mobilizações que serão realizadas nos próximos dias,
para que tenhamos força
na mesa de negociação.
Sem luta,
não há conquista.

Gerdau faz manobra para Demissões equivocadas
achatar valor da PPR
viram marca da Gerdau
Os resultados da PPR
na Gerdau tem causado
revolta aos trabalhadores
de todas as áreas.
Um dos piores casos
é o da FEP, onde, assim
como em outras áreas, foi
feita apenas uma reunião
no DDS e enfiado o resultado ridículo goela abaixo
dos trabalhadores.
Na FEP empurraram
metas absurdas. Além de
colocarem números atrasados, fazendo os trabalhadadores já começarem
perdendo pontuação, cobram medidas impossíveis
de serem realizadas.
Como a Moldação FHW
vai conseguir consumir
menos areia sem os moldes de concreto?
Como a Convencional
vai recuperar areia se a

máquina que faz isso está
quebrada desde fevereiro?
São coisas que não dependem do trabalhador e
ele está sendo penalizado
por isso.
Tal postura só pode
levar a uma conclusão. A
direção da Gerdau quer
achatar o PPR dos trabalhadores para não ter que
dividir o seu lucro.
A alguns funcionários,
ela pratica assédio moral,
a outros, engana prometendo promoções e uma
“possível migração para
a expansão do novo laminador”.
Está errado companheirada. Ela quer ver o
lucro dela e sem briga não
conseguiremos garantir os
nossos direitos.

Mais demissões equivocadas foram cometidas
pela direção da Gerdau.
Somente em maio,
mais de 20 demissões foram realizadas só no setor
da Aciaria e grande parte
delas é de companheiros
vítimas de acidente ou
doença do trabalho e de

trabalhadores perto da
aposentadoria.
A direção do Sindicato já fez reintegrações de
companheiros que foram
erroneamente
dispensados pela chefia e vai
brigar até o fim para que
essas demissões sejam
revistas.

Falta de efetivo na Gerdau
compromete a segurança
Ao invés de fazer as
contratações necessárias
para garantir um mínimo
de segurança na fábrica,
a direção da Gerdau continua sua política de demissões.
Além de trabalhar dobrado, trabalhadores estão desmotivados. A Gerdau cobra qualificação,

faculdade, mas na hora
que surge a vaga prefere
trazer alguém de fora, que
muitas vezes nem tem
conhecimento na área,
do que valorizar aqueles
que diariamente suam
a camisa pela empresa.
É assim na Manutenção do Acabamento e
em muitas outras áreas.
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Após 3 dias de greve, a direção da Bundy
cedeu à pressão da categoria e se comprometeu a corrigir os erros de
desvios de função que há
anos prejudicam os salários de grande parte dos
trabalhadores.
No dia 5 de maio, a
proposta do Sindicato foi
aprovada em assembleia.
“Estava muito claro
que, se não fosse feita
a greve, a correção dos
salários não iria acontecer”, disse o presidente
Romeu Martins.
A direção da Bundy
irá aplicar o plano de correção dos salários em 2

Após 72 horas de paralisação, os problemas
de desvios de função serão solucionados
etapas, uma em maio e a
outra em junho.
Também ficou acordado que não haverá rebaixamento de função, que
os trabalhadores terão
estabilidade por 60 dias e
que os dias parados não

serão descontados.
A direção do sindicato está acompanhando
de perto a aplicação do
plano de correções dos
salários e aqueles que
ainda estiverem errados
serão cobrados.

Após negociação, Sindicato
diminui demissões na Dong Woo
Há cerca de um mês
a direção do Sindicato tem negociado com
a chefia da Dong Woo
para diminuir o número
de demissões. Ela havia
anunciado o corte de 120
funcionários como reflexo do fechamento do 3º
turno.
Após cobrança do sindicato, esse número foi
reduzido para 80.
Junto com o fechamento do 3º turno, foi necessário fazer alterações
na jornada de trabalho e

Homenagem: Metalúrgico da
Novelis falece aos 29 anos
O metalúrgico Renato
Martins Rafaela, eletricista
da Novelis, foi vítima de
um latrocínio (roubo seguido de morte) no sábado, dia 23 de abril, na rua
Dr. Fontes Jr., no centro de
Pinda, às 19h30.
A diretoria do Sindicato
dá suas condolências à família de Renato.
Ele estava há 8 anos na
Novelis, terminando sua
faculdade de engenharia e
planejando seu casamento.
Foi um companheiro
exemplar, dedicado à famí-

Arquivo da família

3 dias de greve arrancam
correções de salário na Bundy

lia, que teve sua trajetória
de vida interrompida pela
violência em nossa cidade.
Com certeza, deixou
saudade a muitos companheiros.

Sindicato cobra mais rigor na
luta contra a violência em Pinda
A falta de segurança
na cidade tem preocupado a direção do Sindicato. Somente de janeiro a
abril, foram 10 tentativas
de homicídio, 3 vítimas de
latrocínio, 11 de estupro,
148 ocorrências entre rou-

bo e furto de veículos, 172
casos de lesão corporal
dolosa, entre outros.
As autoridades de Pinda, de uma forma geral,
têm obrigação de dar uma
resposta à família de Renato e à sociedade.

PPR 2011 da Novelis
terá piso de R$ 1.680
Vela conversa com
companheiras:
Briga agora será pela PLR!

um novo horário foi implantado.
A direção do sindicato
entende há uma parcela
de funcionários que não

Dong Woo elege novos cipeiros
Divulgação

No dia 5 de maio, os
trabalhadores e trabalhadores da Dong Woo elegeram os novos cipeiros
para a gestão 2011/2012.
Os titulares são Andréia Emilia Vaz da Silva,
Camila Martins Santos
Leite, Lilian Sheila de

Lima Baptista, Joanita
de Fátima Barbosa, Ana
Paula Custódio.
Entraram como suplentes Paulo Augusto
Ribeiro, Adelaide Rosa
Gomes, Ronaldo Hudson
de la Fuentes, Cristiane
Eugênio.
A posse ocorreu no
dia 23 de maio.
A direção do Sindicato deseja a todos uma
boa gestão.

concorda com o novo
horário, mas o Sindicato
concentrou a negociação
na questão das demissões para diminuir o impacto.
“A pior coisa que tem
para o Sindicato é falar
de demissões. Ficamos
realmente preocupados
com essa situação. Felizmente, conseguimos evitar 40 demissões. São 40
famílias que tiveram seus
empregos
mantidos”,
ressaltou o secretário geral do sindicato, Herivelto
Moraes, o “Vela”.
Para o dia 1º de junho
já está agendada reunião
sobre a PLR.

Na primeira semana
de maio o Sindicato finalizou a negociação da
PPR da Novelis com a
direção da empresa.
Após muita negociação, ficou definido que o
valor da PPR 2011/2012
será de 2,5 salário, e o
pagamento da primeira
parcela será de 1 salário,
no dia 5 de junho.
O restante de 1,5 salário, com metas, será

pago no dia 5 de maio de
2012.
De acordo com o dirigente sindical Jataí, uma
conquista deste ano foi
a definição de um piso
mínimo para o cálculo
da PPR, que será de R$
1.680,00. Esse cálculo
também irá valer para a
segunda parcela.
As metas de acidentes
também foram melhoradas com a negociação.

Trabalhadores da Novametal
conquistam PL maior
Os trabalhadores da
Novametal
aprovaram
novo valor de PL (Participação nos Lucros) no último dia 16.
Segundo o dirigente
sindical Valdir Augusto, a
expectativa é que o valor

total chegue a R$ 921,00.
Foi aprovado o valor
fixo de R$ 650, mais 1%
sobre o lucro da empresa.
Ainda em maio deve
ser pago R$ 500 e o restante mais a porcentagem do
lucro em março de 2012.
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Paulo Cayres é eleito presidente da CNM
Divulgação

Os cerca de 500 delegados participantes do 8º
Congresso Nacional dos
Metalúrgicos da CUT elegeram o metalúrgico do
ABC Paulo Cayres para a
presidência da CNM/CUT,
para o triênio 2011-2014
A eleição da nova diretoria da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da
CUT, composta por quase
40 companheiros que concorreram em chapa única,
aconteceu no dia 29 de
abril, no encerramento do
congresso.
O Plano de Lutas aprovado inclui o apoio ao Pro-

Irineu e Valdir junto a
companheiros da Gerdau
no congresso; ao lado,
Valter Sanches (secretário
de Relações Internacionais
da CNM) e Ernesto

jeto de Lei de regulamentação dos Comitês Sindicais
de Empresa e a criação

das secretarias de Igualdade Racial e da Juventude,
entre outros itens.

Trabalhadores da Incomisa
conquistam PPR de R$ 1 mil
Os trabalhadores da Incomisa aprovaram em assembleia no dia 19, o seu
1º pagamento do PPR.
A implantação do sistema vem sendo negociada
pelo Sindicato desde março e o valor total, de R$ 1
mil, foi alcançado após reprovação da 1ª proposta,
no dia 27 de abril.
A 1ª parcela, sem metas, no valor de R$ 400
será paga até o dia 31 de
outubro. A 2ª parcela, com
metas, será paga até o dia
28 de fevereiro de 2012.
“Essa negociação da
PLR foi a primeira assembleia realizada na
portaria da empresa. Os
trabalhadores reprovaram a primeira proposta
e a negociação avançou,

O diretor sindical
Benedito Irineu assumiu a presidência da
Comissão Municipal
de Emprego de Pinda.
Pela 1ª vez, a reunião
do grupo foi na sede
do sindicato, no dia 20 de abril. Como novo presidente,
Irineu ressaltou a importância de se ampliar a discussão
do emprego na região. O diretor Valdir Augusto também
se tornou membro da comissão.

Campanha arrecada leite em pó
Até o dia 3 de junho a
sede e a subsede do Sindicato estará recebendo
doações para a “Campanha de Leite em Pó Natália Célia”.
A campanha é feita em
homenagem à filha do dirigente sindical Célio da
Silva, o “Celinho”, e sua
esposa Roberta da Silva.

É feita há sete anos, desde que Natália faleceu,
aos 9 anos de idade.
Todo o leite arrecadado será encaminhado
para a Casa Transitória
Fabiano de Cristo, uma
entidade social que dá
amparo à crianças de
baixa renda desde o nascimento.

Clube ﬁcará fechado no inverno

Metalúrgicos receberão PPR, após
implantação ser reivindicada pelo sindicato
porque a direção da empresa viu a mobilização
dos trabalhadores”, res-

saltou o secretário geral
do sindicato Herivelto
Moraes, o ‘Vela’.

Incomisa elege novos cipeiros

Com 209 votos, os
trabalhadores da Incomisa elegeram no dia 19 de
maio os novos cipeiros
para a gestão 2011/2012.
Os titulares são André
Luiz Danti, Erlei Aurélio
da Silva, Luiz Antonio

Guedes Cesário, Rogério
da Silva Mazzetelli. Entraram como suplentes
Anderlei de Paulo, José
Edilson Miguel (Piriquito) e Adriano Aparecido
Batista.
Parabéns a todos!

Jornada da “Meia Hora” está mais perto
da implantação na Tenaris Confab
A direção da Tenaris
Confab e Socotherm já
possui, desde o dia 18 de
março, a portaria do Ministério do Trabalho para
a realização do horário de
trabalho com sábado sim
e outro não, com meia
hora refeição. No dia 4 de
maio, a Justiça do Traba-

Sindicato assume presidência
da Comissão de Emprego

lho de Pinda encaminhou
o pedido do Sindicato para
desistência do chamado
“Processo da Meia Hora”
para análise da Procuradoria Regional do Ministério
Público do Trabalho, em
São José dos Campos.
Por iniciativa do Sindicato, uma audiência com a

Procuradoria foi realizada
no último dia 24. Nessa audiência a Procuradoria se
mostrou favorável à desistência e irá devolver a documentação para a Justiça
do Trabalho de Pinda.
Agora, a questão aguarda homologação da Justiça do Trabalho de Pinda.

O Sindicato informa
que o Clube de Campo
no Ribeirão Grande será
fechado para o período
de inverno.
O clube ficará fecha-

do dia 6 de junho ao dia
20 de agosto.
A realização de melhorias no clube também
estão prevista para esse
período de fechamento.

Direção do Sindicato agiliza
devoluções da taxa negocial
O Sindicato chama os
trabalhadores da Tenaris Confab, Socotherm e
Confab Equipamentos,
sócios do Sindicato, a
comparecerem com seu
holerite na sede do sindicato ou entregarem
cópia dele aos diretores
de base para que seja
realizada a devolução
da taxa negocial.
Nas empresas Ger-

dau, Dong Woo e Novelis, a grande maioria
das devoluções foram
realizadas em menos de
uma semana.
Os casos que porventura ainda estiverem
pendentes devem ser
depositados nos próximos dias.
Qualquer dúvida entre em contato com o
Sindicato.

