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Metalúrgicos da CUT
entregam pauta da
Campanha Salarial 2012
Começou a Campanha
Salarial 2012. No dia 29 de
junho, uma comitiva com
dirigentes sindicais e metalúrgicos de Pinda esteve
presente no ato de entrega
da pauta de reivindicações
da Campanha Salarial 2012,
que reuniu metalúrgicos dos
14 sindicatos filiados à FEM-CUT/SP.
Um ônibus com 37 pessoas saiu de Pinda para
participar do ato que marca
o lançamento da campanha
salarial.
Neste ano, serão negociadas apenas as cláusulas
econômicas, em razão de
que as sociais têm validade
até a data-base de 2013.
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Sindicato empossa nova
diretoria e celebra os 25 anos
A nova diretoria do Sindicato foi empossada na
manhã de domingo, dia 1º
de julho. A cerimônia também celebrou o aniversário de 25 anos de fundação
da entidade. Em sua posse
como novo presidente, Renato Marcondes de Oliveira, o “Mamão”, agradeceu a
todos que colaboraram em
sua jornada no movimento
sindical.
Pág. 2

Composição da mesa
que empossou a
nova direção: José
Monteiro (fundador
do sindicato),
Carlinhos Casé,
Valdir, Márcio –
Perneta, Renato
– Mamão, André
Oliveira, Maria
Auxiliadora e Zuleine

Inscrições para cursos do Sindicato em
convênio com Senai começam dia 16
As inscrições para cursos do Sindicato em convênio com o Senai de Pinda estarão abertas a partir
do dia 16 de julho.
Serão abertas turmas

para cursos de Inspetor de
Qualidade e Programador
de Produção.
O início das aulas está
marcado para o dia 6 de
agosto.

As vagas são distribuídas
por ordem de chega, preferencialmente para sócios e
dependentes, na semana do
dia 16 a 20 de julho.
Não sócios poderão se

inscrever para vagas remanescentes a partir do
dia 23. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na sede ou subsede do sindicato.

Sindicato recebe doações de arroz
O Sindicato dos Metalúrgicos está apoiando a
“Gincana da Solidariedade
- Uma brincadeira que ali-

menta de verdade”, da rede
Vanguarda. Em Pinda, a escola que está participando
da campanha este ano é a

COIN, no bairro do Lessa.
A meta agora é arrecadar arroz. Até o dia 16 de
agosto, a sede e a subsede

serão postos de coleta da
campanha. Colabore! As
entidades sociais de Pinda
agradecem.
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Palavra do Presidente

Companheiros e companheiras, agora que eu
já estou empossado como
novo presidente do sindicato, quero registrar aqui o
meu agradecimento a todos
que colaboraram em minha
jornada no movimento sindical, especialmente o companheiro Jacaré, que foi quem
que me trouxe para o sindicato, lá em 1998, e também
ao Romeu que fez um bom
mandato junto com o Vela
e os demais companheiros
que lutaram pela implantação dos Comitês Sindicais
por Empresa.
Sei que a tarefa vai ser
árdua, mas a confiança dos
trabalhadores nos dá força
para continuar a batalha.
Conto com o apoio de vocês para continuar avançando nas conquistas para os
metalúrgicos de Pinda.
O CSE, que tanto lutamos pela sua implantação, já
é uma realidade e os novos
diretores estão mostrando
muita garra para contribuir
com o movimento sindical.
Já foi dada a largada da
campanha salarial com a entrega da pauta de reivindicações aos patrões.
Ano passado, Pinda teve
uma importante atuação na
campanha salarial e este
ano não pode ser diferente.
É a mobilização dos trabalhadores da base de todos os 14 sindicatos filiados
à FEM/CUT-SP que constrói
a vitória na campanha salarial.
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Metalúrgicos da CUT entregam
pauta da Campanha Salarial 2012
No dia 29 de junho, uma
comitiva com dirigentes
sindicais e metalúrgicos de
Pindamonhangaba esteve
presente no ato de entrega da pauta de reivindicações da Campanha Salarial
2012, que reuniu metalúrgicos dos 14 sindicatos filiados à FEM-CUT/SP.
Um ônibus com 37 pessoas saiu de Pinda para
participar do ato que marca
o início da campanha salarial.
Neste ano, serão negociadas apenas as cláusulas
econômicas, em razão que
as sociais têm validade até
a data-base de 2013.
Os metalúrgicos de Pindamonhangaba aprovaram
na noite da última sexta-feira, dia 22, a pauta de reivindicações da Campanha

Pauta de
reivindicações
a reposição integral da
inflação no período da
data-base da categoria
(1º de setembro)
aumento real no salário
valorização nos pisos
salariais
redução da jornada de
trabalho sem redução
no salário

Comitiva de Pinda em frente à sede da Fiesp,
na avenida Paulista, após ato da entrega da
pauta da Campanha Salarial
Salarial 2012.
A base de Pinda e região
integra os grupos 2 (máquinas e equipamentos), 3
(autopeças) e 8 (trefilação,
laminação, entre outros).

A data-base do ramo metalúrgico cutista é 1º de setembro e estarão em Campanha Salarial cerca de 200
mil trabalhadores em todo o
Estado.

ampliação da licença
maternidade de 120
para 180 dias
seguro de vida em
grupo

Luciano ‘Tremembé’, representante do
sindicato na FEM, e Renato Mamão

Metalúrgicos participam de ato da CUT-SP
pela mobilidade urbana, junto a 5 mil pessoas

Dirigentes de Pinda na plenária da FEM/CUTSP sobre a pauta da campanha salarial

Trabalhadores de Pinda aprovam pauta da
campanha salarial, no dia 22 de junho

Renato Marcondes - Mamão
Presidente
EXPEDIENTE

Telefones:

0800-771-8589

Secretaria ----------------Tesouraria ---------------Informática --------------Imprensa -----------------Jurídico ------------------Presidência --------------Sub-sede ------------------

3644-1540
3644-1542
3644-1543
3644-1544
3644-1546
3644-1549
3637-3634

Acordo evita demissões na Confab Equipamentos
No dia 2 de julho, os trabalhadores da Confab Equipamentos aprovaram acordo coletivo firmado com o
objetivo de evitar demissões
na fábrica.
Com baixa carteira de
pedidos, a Confab Equipamentos não poderia manter
os funcionários na planta de
Moreira.
Para remanejar esses
funcionários para a unidade
Tubos e Socotherm, foi firmado o acordo após aprovação em assembleia pelos
trabalhadores envolvidos.

Divulgação

O jornal “Sindmetp” é uma
publicação do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
Moreira César e Roseira, sob a
responsabilidade da Secretaria de
Comunicação e Imprensa.
Presidente:
Renato Marcondes de Oliveira
Secretário de Comunicação:
Benedito Sérgio Irineu
Jornalista Responsável:
Guilherme H. V. Moura
(MTb 57.457-SP).
Fotos: Guilherme Moura
Tiragem: 6.000 exemplares.
Impressão: Resolução Gráfica

Trabalhadores aprovam acordo em assembleia
no dia 2 de julho

Eles seguirão a jornada
de trabalho estabelecida
para os empregados horistas dos turnos fixos com refeição de 30 minutos.
O dirigente sindical de
base, Vicente Caetano, o
Serrinha, ressaltou a importância da medida como alternativa para a preservação
dos empregos. “Os trabalhadores sabem da baixa de
pedidos na unidade de Moreira César e entenderam a
necessidade desse acordo,
prova disso é a aprovação
em assembleia”, disse.
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Sindicato empossa nova
diretoria e celebra os 25 anos
A nova diretoria do Sindicato foi empossada na manhã de domingo, dia 1º de
julho. A cerimônia também
celebrou o aniversário de 25
anos de fundação da entidade.
Antes de sua fundação,
a entidade era subsede do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté. A carta sindical
foi assinada em 1º de julho
de 1987. Desde sua criação
até hoje, o sindicato sempre
esteve filiado à CUT, que é
a maior central sindical da
América Latina.
O fundador e primeiro
presidente, José Monteiro,
esteve presente na cerimônia e se disse emocionado
com o convite. “Quero dar os
parabéns aos diretores que
me sucederam e agradecer
de coração esse convite,
que foi pra mim muito gratificante, e desejar a essa diretoria uma excelente gestão.”
Hoje assessor político
do sindicato, José Jacintho
Ribeiro Filho, o “Jacaré”,
tem 30 anos de trabalho na
Confab Tubos, mais de 25
de militância sindical, e comenta a evolução do mo-

José Monteiro (fundador) e José Maurílio (integrante do primeiro
Conselho Fiscal do Sindicato), Sabiá, Serginho, Dirceu de Paula e Jacaré

Valdir, secretário de Política Sindical de Pinda,
Claudemir Monteiro - Mil, presidente em
exercício do STIM Taubaté, Mamão e Juarez,
coordenador regional da CUT

vimento sindical ao longo
desses anos. “O movimento
melhorou e muito de lá pra
cá. Tenho como base a atuação do Lula, que considero
meu ídolo. Ele praticamente
alavancou e colocou o sindicalismo em um novo patamar, com mais respeito e
dignidade”.
O sindicalista Carlinhos
Casé também esteve presente e parabenizou os
novos dirigentes pelo engajamento no movimento
sindical, especialmente as
mulheres.

Exposição continua à mostra no sindicato

Antiga fachada da sede do sindicato
Para celebrar o aniversário, uma exposição com
mais de mil fotos foi organizada pelo Comitê Sindical
dos Metalúrgicos Aposentados.
A exposição continuará
à mostra na sede do sindicato, que fica localizada
à rua Sete de Setembro,
232/246, centro de Pinda.

Cerca de 3.500 delegados e delegadas de 16
ramos filiados à CUT participarão no dia 9 de julho,
do 11º Congresso Nacional da CUT (CONCUT),
em São Paulo.
O tema é “Liberdade e
Autonomia Sindical: Democratizar as relações de
trabalho para garantir e
ampliar direitos” e o evento terminará na sexta, dia
13.
Considerada a maior
central sindical da América Latina e a 5ª maior
do mundo, o Congresso
Nacional da CUT tem o
objetivo de definir a agenda de lutas dos trabalhadores do campo e da cidade em todo o Brasil e
eleger a nova diretoria da
entidade.

Convênios
Escola
Petter Pan

Sócio do sindicato ganha
desconto de R$ 50,00 +
10% de desconto com
mensalidade em dia +
50% de desconto na
matrícula
(12) 3642-1310
Av. Albuquerque Lins,
795, São Benedito.
www.escolapetterpan.
com.br
Obs: Temos enfermeiros
no berçário, câmeras on
line para os pais, material
escolar pela escola e
hotelzinho.

Psicóloga
Marcela
Ondei

Convenções
coletivas antigas:
De 1987, com Pinda
ainda subsede de
Taubaté, e de 1988,
com o Sindicato de
Pinda já instituído

Desconto especial para
sócios.
Rua Frederico Machado,
132. Ligue e agende seu
horário: (12) 3642-2673 /
9114-5387 / 8130-3917.

Dirigentes se licenciam para disputar as eleições
Atendedo à legislação
eleitoral, o ex-presidente do
sindicato, Romeu Martins, o
secretário geral, Herivelto Vela, e o dirigente de base
da Socotherm, Ernesto de
Souza, ainda não foram empossados no novo mandato.
Eles estão licenciados
para concorrer às eleições
municipais deste ano.

Vem aí
o 11º
Congresso
Nacional
da CUT

Ao lado, Romeu
Martins, Carlinhos Casé
e Herivelto - Vela;
acima, Ernesto de Souza

Wizard
Idiomas

Desconto de 55% nas
parcelas para sócios
do sindicato. Matrículas
abertas até 31 de julho.
Vagas limitadas.
Rua Arcebispo Dom José
Marcondes Homem de
Mello, 62, centro.
Tel: (12) 3642-1999
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PLR da Novelis irá injetar R$ 11,4 milhões Encontro regional discute
Os trabalhadores da Nopolítica sobre drogas
velis aprovaram no dia 21
de junho, a proposta de pagamento da PPR 2012/2013
O valor total da PPR poderá
chegar, conforme alcance
das metas, a 2,6 salários e
injetar R$ 11,4 milhões na
economia de Pinda.
O dirigente sindical de
base Sérgio da Silva ressaltou o avanço na proposta
deste ano em comparação
à 2011.
Segundo ele, além do
valor global ser maior, a categoria também conquistou
um piso de R$ 2 mil, que
será o mínimo a ser recebido

Trabalhadores da Novelis aprovam proposta
de PLR com um valor mínimo para todos
por qualquer trabalhador, independente de salário. Esse
valor é R$ 320 maior do que

mínimo conquistado no ano
passado e representa um
crescimento de 19%.

Trabalhadores da Bundy aprovam PLR
No dia 28 de junho, os
trabalhadores da Bundy
aprovaram em assembleia a
proposta de PLR.
O impasse nas negociações durou mais de duas
semanas. Os trabalhadores
chegaram a fazer um protesto no dia 15.
Ao total, a PLR poderá injetar R$ 1,17 milhão na economia de Pinda. A primeira
parcela será paga no dia 10
de julho e a segunda em 10
de janeiro de 2013.
De acordo com o dirigente sindical José Francisco, o
“Barba”, o item principal para
aprovação da PLR foi a garantia do valor mínimo de

Trabalhadores reprovam proposta inicial em
assembleia e conquistam melhorias na PLR
R$ 600 na segunda parcela.
Outras questões, como
a falta de enfermeiros e pro-

blemas com a segurança,
ainda estão sendo negociados.

Trabalhadores protestam na Martifer
Diretores da Martifer se
reuniram com o Sindicato
no dia 5 e apresentaram um
plano de ação para atender
às reivindicações da categoria. Um dia antes, os trabalhadores realizaram um protesto contra o assédio moral
e a falta de regularidade na
jornada de trabalho.
Em reunião no sindicato,
a empresa apresentou um
relatório sobre a jornada de
trabalho aplicada na empresa. O assunto será colocado
em assembleia com os trabalhadores.
A empresa também entregou CAT sobre todos os
acidentes. Desde janeiro, fo-

Trabalhadores aprovam entrega do
comunicado de greve caso não haja melhora
ram 20 ocorrências. No dia
20 haverá nova reunião entre empresa e sindicato, na

qual a Martifer irá mostrar o
que foi atendido da pauta de
reivindicações da categoria.

Trabalhadores aprovam PLR na Alutent
No dia 26 de junho os trabalhadores da Alutent aprovaram a proposta da PLR
2012. A primeira parcela já
foi paga no dia 5 de julho e a
segunda parcela será paga
no dia 5 de dezembro.
De acordo com o novo
dirigente sindical “Betinho”,
a proposta de PLR inclui o
compromisso de implantação das metas em 2013.
Também está na proposta a implantação do plano
médico a curto prazo e melhorias na qualidade da cesta básica.

Acima, Serrinha,
junto a Benedito
Irineu e a
coordandora da
Coalizão - Pinda,
Eliane Marcondes;
ao lado, junto ao
comandante da PM,
Paulo Cavalheiro
O sindicato participou, no
dia 20 de junho, do I Encontro Regional de Políticas Sobre Drogas, Alternativas de
Atuação e Coalizões., evento promovido pela Associação Pró Coalizões Brasil de
Pindamonhangaba.
O encontro foi realizado
na Câmara Municipal em
parceria com a COED –
Coordenação de Políticas
Sobre Drogas, e apoio da
Prefeitura.
De acordo com o diretor
de Ação Social do sindicato,
Vicente Caetano, o “Serri-

nha”, o objetivo do debate
foi o de sensibilizar as comunidades e Governos Municipais para a dependência
química e suas consequências no âmbito familiar e social.
O debate reuniu autoridades e representantes de
importantes órgãos de políticas públicas como OAB,
Conselho Tutelar, Polícia
Militar, Promotoria Pública,
Câmara Municipal, Secretaria de Educação, Delegacia
de Ensino e representantes
de 11 municípios da região.

Pinda participa de reunião
de Juventude da CUT/SP

Direção de Pinda presente: os quatro
últimos da foto na sequencia - Caio, Magrão,
Tremembé e Chupeta
No dia 21 de junho, o
secretário de Juventude
da FEM/CUT-SP, Luciano Tremembé, esteve na
sede do Sindicato dos
Bancários de São Paulo,
para participar de reunião
da juventude da CUT/SP.
Tremembé foi acompanhado pelo novo diretor do Departamento da
Juventude do sindicato,

Caio Martins Fabretti, da
Confab Tubos, e seu suplente, Rubens Salles, o
“Magrão”, da Confab Equipamentos, além do companheiro Gilson - Chupeta, da Socotherm.
De acordo com Tremembé, o objetivo da reunião foi planejar ações
para o dia 12 de agosto,
Dia Mundial da Juventude.

SEJA SÓCIO DO
SINDICATO
É bom para você
Trabalhadores aprovam proposta de PLR com a
implantação das metas em 2013

É bom para todos

