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ESSA É A CHAPA QUE DÁ

RESULTADO
COM VOCÊ!

Foi com o seu apoio companheiro, que conseguimos realizar a
primeira paralisação da história da Confab Equipamentos, no 14 de
setembro de 2011 e de quebra, também foi a primeira vez que as
duas Confabs pararam ao mesmo tempo. Assim como contamos com
você naquele dia histórico para nós e para toda a categoria contamos
com o seu apoio nas urnas, para continuar avançando nas conquistas
e trazendo resultado e sempre respeitando a vontade do trabalhador
A união é e sempre será o motor
do movimento sindical. Essa paralisação simultânea da Confab Equipamentos e Tubos foi fundamental
para conseguirmos acordos favoráveis de abono e PLR em 2011.
Mesmo com resultados não tão
bons de produção, a atuação da
Comissão de PLR juntamente com
o Sindicato garantiram que cada
trabalhador recebesse, no mínimo,
R$ 2.485, somando abono e PLR,
ou seja, R$ 900 a mais que o menor
salário da empresa, pago inclusive
para os empregados que tinham

acabado de entrar na empresa. Isso
sem falar na antecipação de metade
da PR (0.40), que foi paga em março
ao invés de setembro.
Várias conversas foram feitas
com a categoria sobre a proposta e
a aceitação era unanimidade.
Com a mesma transparência
agimos com relação ao processo
da “Meia Hora” da Confab Equipamentos, que felizmente, após muita cobrança do Sindicato, estamos
conseguindo dar andamento e já estamos a caminho da homologação.
Isso é resultado companheiros.

Também vale ressaltar que agora
a compensação dos feriados é negociada, e não mais goela abaixo; o
itinerário dos ônibus de Taubaté melhorou; abriram os portões e construíram uma passarela para melhor
acesso aos vestiários; também foram feitas melhorias no estacionamento dos horistas, inclusive com
calçada, que facilitou muito o acesso
aos ônibus.
Mas ainda temos muito a protestar e a reivindicar da chefia da Confab Equip. Venha somar com a gente e contribua com seu voto.

VAMOS CONTINUAR AS LUTAS E CONQUISTAS!
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Magrão

Ronaldo Pit Bull

ESTAS SÃO AS NOSSAS PROPOSTAS PARA AVANÇAR
AINDA MAIS NAS CONQUISTAS DOS TRABALHADORES:
PLR: Acompanhar de perto os resultados de produção da empresa e cobrar mais transparência na divulgação dos resultados mensais - com isso, as ideias de melhorias no resultado tendem a crescer. Vamos continuar
ouvindo e apresentando as sugestões dos trabalhadores nas negociações, e assim, com o apoio dos trabalhadores, buscar o melhor valor possível. Para isso acontecer, você, trabalhador, precisa estar convicto daquilo que
você quer e participar das mobilizações organizadas pelo Sindicato;
Área de Lazer: Por várias vezes já foi discutida com a diretoria

da empresa a implantação de uma área
de lazer para os funcionários terem, na hora da refeição, pelo menos um espaço com segurança e limpeza, à
altura daquilo que merecem, para jogar cartas ou mesmo bater um papo;

CIPA: Junto com o pessoal da Cipa e os novos diretores vamos cobrar melhorias nas condições de segurança
no local de trabalho;

Cobertura: No estacionamento dos horistas ainda falta uma coisa muito importante que é a cobertura de
toda a calçada. Isso também vamos cobrar;

Saúde: Precisamos juntos com todos os trabalhadores ver o que está acontecendo com a Unimed: Por que
os médicos estão saindo do convênio? Por que as consultas estão demorando tanto? Por que o tempo de retorno foi reduzido de 30 para 15 dias?

Higiene: Um banheiro com as condições que os trabalhadores merecem na área de Jateamento e Pintura.
Esta é uma reivindicação de todos os trabalhadores daquelas áreas. Apesar de já ser cobrada há algum tempo
pela Cipa essa melhoria ainda não saiu do papel. Vamos cobrar mais.

Paulo Cayres, presidente da CNM/CUT, Renato
Mamão, Romeu Martins e Biro Biro, presidente da
FEM/CUT-SP: Atual direção de Pinda tem o apoio
da CUT, que elogiou a decisão desta direção em
reformar o estatuto e implantar o CSE;

Romeu e Isaac do Carmo, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, em
uma das ações conjuntas nas fábricas de Pinda;
proposta da CUT é sempre agir com união,
porque juntos somos mais fortes

