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RETROSPECTIVA
ano de

LUTAS e CONQUISTAS

O dia 1º de dezembro de 2010 foi uma
data especial, pois marcou o primeiro ano de
mandato da direção do
Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e
Roseira.
Um ano de muitas
lutas e também muitas
conquistas para a categoria metalúrgica.
Temos muito o que
comemorar.
Mesmo
com todas as diﬁculdades
encontradas,
inclusive a ﬁnanceira,
conseguimos alcançar
metas e avançar na
organização dos trabalhadores nos locais de
trabalho.
Ficarão
marcadas
na memória as greves,
os protestos, mobilizações, implantações
e melhorias nos pagamentos de PLR.
Conseguimos colocar
em prática o programa
Sindicato Cidadão, criar
o Comitê dos Aposentados, abrir as portas
do Clube de Campo,
oferecer mais cursos de
qualiﬁcação, entre outras melhorias há tempos reivindicadas pelos
trabalhadores.

2010

Ainda temos muito o que fazer, mas temos a certeza que estamos no caminho certo, sempre respeitando a vontade do trabalhador.
Nesse um ano de mandato,
metalúrgicos se tornaram novos sócios do sindicato, o que nos empolga e nos faz querer cada
vez mais lutar pelo trabalhador, porque sabemos
que ele precisa, espera e conﬁa.

1.100

A você, metalúrgico, o nosso muito obrigado.
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Palavra do Presidente

Nesse um ano de
mandato
vivenciamos o que há de mais
importante dentro de
um sindicato, o retorno da conﬁança dos
trabalhadores.
Hoje temos a certeza de que a união
dos
trabalhadores
pode mudar qualquer
realidade. Nenhuma
humilhação, abuso
de autoridade, pressão por produção,
assédio moral, nada
é mais forte do que
a categoria unida e
disposta a lutar pelos
seus direitos.
O sindicato está
aqui para defender o
trabalhador, em qualquer situação.
A realidade da categoria metalúrgica
de Pinda mudou, e
vai continuar mudando, sempre respeitando a vontade do
trabalhador.
Para nós, o que
importa é você.
Antonio Romeu Martins
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É MAIS $ PARA OS TRABALHADORES
Os meses de janeiro,
março, abril, setembro
e outubro foram intensos para o sindicato.
Em janeiro, os trabalhadores da Tenaris
Confab votaram em
assembleia pelo acordo do FAT, uma medida
proposta pelo sindicato
que conseguiu evitar
demissões em massa.
Em março as mulheres da Dongwoo
deram um exemplo de
união quando pararam
a fábrica pela implantação da estrutura de
cargos e salários, entre
outras melhorias.
Em abril, os trabalhadores da Novelis
pararam por um dia
para protestar pelo baixo valor da 2ª parcela
de PLR, os desvios de
função e falta de segu-

Diretoria do sindicato comparece em peso na entrega da pauta da Campanha Salarial 2010; mobilizações foram intensas em Pinda

Mobilização pela Campanha Salarial na Gerdau;
metalúrgicos arrancaram aumento histórico em SP

rança na empresa.
Em setembro, foi
a Campanha Salarial
que arrancou do bolso
dos patrões o maior
aumento real da história, superando, pela
primeira vez, o índice
da inﬂação. Também
foi interessante ver a
mobilização dos trabalhadores da Gerdau,
Confab Tubos e Confab Equipamentos, o
que demonstrou o retorno da conﬁança dos
trabalhadores no sindicato.
Em outrubro, a batalha foi pelo abono salarial. Os trabalhadores
da Faurecia, Denso
e TRBR arrancaram
o maior abono salarial
do Estado dentro das
autopeças. Cada trabalhador levou R$ 1 mil.

PLR JUSTA É DIREITO DO TRABALHADOR

O trabalhador é
quem faz a produção
da fábrica e tem que
ter a sua parte nos lucros da empresa.
Uma das metas
prioritárias da diretoria
foi e continua sendo a
conquista de melhorias
nos pagamentos de
PLR tanto para trabalhadores das grandes
fábricas quanto das de
menor porte.
Em maio, os trabalhadores da Novelis,
que ﬁzeram um dia de
greve pela PLR 2009,
conquistaram um valor melhor para a PLR
2010.
O valor correspondeu a 2,5 salários, o
que equivale a 600 horas de trabalho.
No mesmo mês, os
trabalhadores da Bundy aprovaram proposta
da pagamento da PLR
negociada pelo sindica-

Assembleia com trabalhadores da Oversound, onde
foi conquistada PLR 67% maior que a de 2009

to. As metas de sucatas
foram melhoradas.
Em julho, as trabalhadoras da Dongwoo
aprovaram a implantação da PPR, após diversas reuniões e duas
propostas
rejeitadas
em assembleia.
Os trabalhadores da
Novametal conquistaram a implantação
do sistema de PL (Participação nos Lucros),
que era reivindicado há

muitos anos.
O sindicato também
protestou contra a direção da Gerdau e da
Tenaris Confab sobre
a forma como conduzem o pagamento da
PPR.
Na Gerdau a regra
do jogo mudou no meio
do caminho, sem qualquer debate com os
trabalhadores.
Na Tenaris também
falta transparência no

processo e há clara intensão da empresa em
discriminar horistas e
mensalistas.
Ainda em julho, os
trabalhadores da Faurecia
conquistaram
pagamento de PPR histórico para Pinda. Eles
alcançaram um valor
que equivale a 3 salários e é 12,2% maior
que o de 2009.
Em setembro, os
trabalhadores da Cosmetal aprovaram a
implantação do sistema
de PLR.
No mesmo mês, os
trabalhadores da Oversound aprovaram a
proposta de pagamento da PLR 2010, que foi
67% maior do que a de
2009.
Também houve negociação do sindicato
no pagamento de PLR
da Tecn-Serv, Aleris
e Mashit.
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ENFIM, DE PORTAS ABERTAS PRA VOCÊ
Após receber inúmeros pedidos de trabalhadores pela liberação
do Clube de Campo,
o sindicato decidiu já
abrir as portas desse
patrimônio dos metalúrgicos.
Durante o ano, foram realizados vários
reparos e até reconstruções para adequar o
estabelecimento.
Para utilizar o clube é preciso fazer um
recadastramento
na
sede do sindicato, com
foto do titular e dos

Sindicato realizou reparos no madeiramento da
piscina, dos quiosques; reconstrução da ponte; alteração da tubulação de gás da sauna, entre muitos
outros reparos obrigatórios para que o espaço fosse
aberto ao público

dependentes. A direção do sindicato pede
colaboração dos trabalhadores para manter
o clube exclusivamente para sócios e dependentes com até 18
anos.
Nos sábados e domingos, o exame médico necessário para
entrar na piscina será
feito no próprio clube,
das 8h às 16h.
Nas quintas e sextas, deverá ser feito na
sede do sindicato, com
agendamento.

PINDA SEDIA ENCONTRO MUNDIAL DA TENARIS NO BRASIL
Mais de vinte sindicalistas, de seis países,
estiveram reunidos em
Pindamonhangaba no
3º Encontro do Comitê Mundial dos Trabalhadores da Tenaris. O
evento durou do dia 23
ao 25 e um dos temas
mais debatidos foi precarização do trabalho,
prática comum nas empresas multinacionais.
O encontro representa um fato inédito

Sindicalistas de seis países reunidos em Pinda pela
primeira vez no encontro mundial dos trabalhadores na Tenaris, entre os dias 23 e 25 de novembro

José Alfredo

SINDICATO PARTICIPA DE
ENCONTRO DA GERDAU

Sindicalistas de sete Estados, durante encontro em
São Bernardo do Campo, em 7 e 8 de dezembro

Pindamonhangaba
esteve presente no 3º
Encontro do Comitê
Nacional dos Trabalhadores na Gerdau, realizado nos dias 7 e 8 de
dezembro, em São Bernardo do Campo.
A atividade teve
apoio da Confederação

Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT) e
reuniu representantes
dos trabalhadores de
plantas da empresa nos
Estados de São Paulo,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande
do Norte, Pernambuco,
Bahia e Espírito Santo.

para Pinda, pois foi a
primeira vez que o grupo esteve no Brasil.
A próxima reunião
do grupo será na Romênia. Também ﬁcou
programado um protesto em todas as plantas Tenaris no dia 28 de
abril, em memória aos
trabalhadores vítimas
de acidente de trabalho
e pela continuidade no
plano de ação, aprovado em Pinda.

Mensagem da
Diretoria
Quando assumimos a diretoria do
sindicato, em 1º de
dezembro de 2009,
sabíamos que muitas coisas tinham
que mudar.
Os metalúrgicos
de Pinda estavam
desamparados e a
ação sindical precisava voltar a andar.
Muita coisa ainda temos por fazer.
Nesse ano vimos
patrões abusados,
que tentaram furar
o movimento sindical das mais diversas
formas.
Por isso, você trabalhador, não pode
ﬁcar sozinho. Juntos
somos mais fortes.
Nesse um ano tivemos 1.100 novos
sócios. Isso representa um aumento
de 25% do nível
de sindicalização e
mostra a conﬁança
dos metalúrgicos no
trabalho de equipe
do sindicato. Conﬁe
você também.

FORMAÇÃO É PRIORIDADE DO SINDICATO
Durante o ano, a direção do sindicato ﬁrmou novos convênios
para oferta de cursos
profissionalizantes,
com entidades como
o Senai e outras; de
nível superior, como o
da Anhanguera, além
de melhorar as condições para sócios nos
convênios que já existiam.

Encerramento da primeira turna do curso de eletricista residencial, na sede do sindicato

PINDA ATUA INTEGRADO ÀS AÇÕES DA CUT
Como Cutista que é,
o sindicato dos metalúrgicos de Pinda está
integrado à grande família CUT.
Colaboramos com
eleições metalúrgicas

e participamos de atos
da CUT, como as mobilizações pela redução da jornada para
40 horas, a Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora, entre

muitas outras.
Também recebemos
visitas de diversas personalidades do meio
sindical, inclusive do
presidente nacional da
CUT, Arthur Henrique.

4

Ano I, Edição 15, Dezembro de 2010.

NATAL SOLIDÁRIO ARRECADA 5 TONELADAS
Durante todo o ano,
o sindicato buscou aplicar o programa Sindicato Cidadão. A ação
mais recente foi a campanha “Natal Solidário”,
que arrecadou no dia
5 de dezembro cerca
de cinco toneladas de
alimentos, além de roupas e brinquedos. Mais
de cem voluntários estiveram envolvidos e
13 entidades sociais foram beneﬁciadas. Um

13 entidades sociais foram beneﬁciadas com a campanha, que envolveu mais de 100 pessoas

torneio de truco entre
metalúrgicos também
foi promovido pelo sin-

dicato em prol da campanha. 60 kg de arroz
foram arrecadados.

AGORA, APOSENTADO TEM VEZ NO SINDICATO
Em setembro, foi
aprovada a implantação do Comitê dos Aposentados Metalúrgicos,
uma meta de campanha dessa direção.
Desde então, o Comitê dos Aposentadores tem ajudado fortemente as ações do
sindicato, tanto em
greves quanto mobilizações e campanhas.

JURÍDICO MAIS
TRABALHADOR
O departamento jurídico do sindicato está
mais perto do trabalhador, não somente em
distância, mas também
em experiência.
Nesse ano, além da
implantação do atendimento jurídico na subsede de Moreira César,
o advogado do sindicato também foi trocado.
Agora, o advogado responsável é o Dr. Alison
Montoani,
especíﬁco

PERTO

DO

da área trabalhista, um
metalúrgico, ex-diretor
sindical da Novelis.
Desde que assumiu o
Jurídico, Dr. Alison tem
participado ativamente
das greves e mobilizações.

Dept. Jurídico
Mudança de horário
O dia de atendimento do Departamento Jurídico do sindicato na subsede mudou de quarta para quinta-feira. O horário permanece das 14h às 17h.

Diretoria do sindicato, parceiros do projeto e a
nova comissão dos aposentados, que tomou posse
em setembro, na sede do sindicato

BINGO BENEFICENTE EM PROL DA ADEPI
Associação de Defesa dos Direitos dos Portadores
de Necessidades Especiais de Pindamonhangaba
Meta principal: Comprar cadeiras de rodas

Sábado, dia 18 de dezembro
Das 14h às 18h
Na sede do sindicato

TORNEIO DAS INDÚSTRIAS JÁ
TEM DATA CERTA EM 2011
Como prometido, a
direção do sindicato
irá retornar com a realização dos torneios de
futebol de campo dos
metalúrgicos.
O Torneio das In-

dústrias está marcado
para o dia 1º de maio
de 2011.
Em breve, o sindicato irá divulgar mais
informações sobre o
torneio.

Premiação: 1º Cesta de Natal no valor
de R$ 400 / 2º Bicicleta / 3º Cesta Básica / 4º Aparelho de DVD/ 5º R$ 50

Essa é uma ação do programa Sindicato Cidadão. PARTICIPE!

Expediente - Final de ano

A direção do sindicato informa que não haverá expediente
na sede e subsede entre os dias 20 e 31 de dezembro.

Entre em contato com os diretores sindicais

Adair - 9136-9067 / Ernesto - 9145-0659 / Romeu - 9152-4413 / Irineu
- 9137-3792 / Carlão - 9145-0538 / Celinho - 9145-1125 / Cal - 91426453 / Currila - 9138-7492 / Torto - 9145-9781 / Jataí – 9134-1413 /
Vela - 9152-2219 / João Gay - 9145-9216 / João Flausino - 9145-8643 /
Serrinha - 9136-8979 / Lagoinha - 9133-9956 / Barba - 9138-0194 / Tremembé - 9194-2527 / Pimentel - 9139-1609 / Marquinhos - 9146-6616
/ Odinaldo - 9139-4229 / Damásio - 9126-8323 / Paulinho - 9145-1072
/ Pedrinho - 9142-6508 / Mamão - 9145-0531 / Sergio - 9154-0464 /
Valdir - 9144-3550.

A direção do sindicato deseja a todos
um feliz Natal e um próspero ano novo!

APOIO: Sindicato dos Metalúrgicos, a casa do trabalhador

