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Palavra do Presidente

Quando a direção da
Tenaris Confab precisa definir alguma situação junto aos trabalhadores e ao
Sindicato, ela vem.
Nos procurou para fazer
o FAT. Estivemos juntos.
Nos procurou para negociar a jornada de trabalho com meia hora refeição. Estivemos juntos.
Nos procurou para negociar a jornada 6 x 2 na
fábrica 6. Estivemos juntos.
Pediu nossa ajuda junto
à FEM-CUT/SP para ir até a
presidência da República
negociar medidas que melhorem a competitividade
da Confab frente à China,
para atender obra da Petrobrás. Estivemos juntos
em reunião.
Quando ela precisa da
categoria, ela sabe dialogar. Mas, quando o Sindicato quer que a empresa
simplesmente respeite a
decisão dos trabalhadores
em assembleia, ela ignora.
São atitudes como essa
que revoltam os trabalhadores.
Quero deixar bem claro
que dou total autonomia
para que a diretoria de
base negocie.
A diretoria do Sindicato
está junto com a Comissão de PLR. A Comissão
não aceita se não for em
partes iguais e assim ficará, mesmo que tenha de ir
para a Justiça.
Não podemos deixar a
direção da Confab tripudiar em cima da decisão
dos trabalhadores.
Antonio Romeu Martins
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Metalúrgicos de Pinda entregam
da pauta da Campanha Salarial
Uma comitiva do Sindicato esteve no dia 21 de
julho, participando do ato
de entrega da Pauta de
Reivindicações da Campanha Salarial 2011, junto
aos outros 13 sindicatos
filiados à FEM – CUT/SP.
O ato, que marca o lançamento da Campanha Salarial, ocorreu em frente à
sede da Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado
de São Paulo), na avenida Paulista. Pinda esteve
representada com uma
comitiva com cerca de 30
pessoas, entre dirigentes
sindicais, metalúrgicos
aposentados e sócios do
sindicato.

Veja o andamento das
primeiras negociações
G8 (Gerdau, Sobremetal, Novelis, Bundy, entre outras)
[setores: trefilação, laminação de metais ferrosos; refrigeração, equipamentos ferroviários,
esquadrias, construções metálicas, artefatos de ferro, rodoviários entre outros]

A primeira rodada foi no dia 4, quando foi ressaltada a importância de a bancada
do G8 apoiar o combate às práticas antissindicais nas empresas.
“Embora tenhamos no nosso ordenamento jurídico leis que protejam o dirigente sindical, no entanto, muitos empresários desrespeitam estas normas e acabam
perseguindo e demitindo os sindicalistas. Esta atitude limita o seu trabalho e não
contribui na melhoria da relação capital e trabalho”, explicou Biro Biro.
Ele ainda disse que a proposta da FEM é incluir o tema na Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) no G8 e também nas demais bancadas patronais.
Próximas rodadas do grupo: Dias 15 e 19 de agosto

G3 (Faurecia, Denso, Bontaz)
[setores: autopeças, forjaria e parafusos]
A primeira rodada de negociação foi no dia 9, quando foi discutida a valorização
da indústria nacional e o aumento dos produtos importados, que tem afetado o
setor de autopeças.
Na segunda rodada, realizada no dia 11, foi negociada a melhoria das cláusulas
pré-existentes, ou seja, direitos sociais que estão em vigor na Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT). Algumas das cláusulas apresentadas destacam o não desconto
do dia de trabalho para o jovem que estiver em idade de prestação de serviço militar; a ausência justificada no caso do trabalhador que levar o filho ao médico, não
ter este dia descontado pela empresa, e a extensão dos direitos da CCT ao trabalhador que sofrer um acidente no trabalho durante o prazo de experiência.
Próximas rodadas do grupo: Dias 16, 18, 23 e 30 de agosto

Ao lado, Tremembé,
Paulo Cayres
(presidente CNM),
Romeu e Biro Biro
(presidente FEM) em
frente à Fiesp; abaixo
entrega da pauta no
Grupo 8, e em seguida
entrega da pauta nos
Grupos 2 e 3

G2 (Confabs,
Socotherm,
Dong Woo,
entre outras)
[setores: máquinas e
eletrônicos]

A primeira rodada
ocorreu no dia 12. Foi
definido um calendário de negociação para
debater as melhorias
nas cláusulas sociais
que estão em vigor.
A
coordenação
patronal disse que a
pauta de reivindicações já foi estudada
e informou que o G2
pretende concluir as
negociações até o final do mês.
O vice-presidente
da FEM-CUT/SP, Marcos Aparecido Ferraz,
(Marcão), coordenou a
rodada de negociação
com o G2.

Próxima rodada:
Dia 17 de agosto
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Sindicato de Pinda convoca
trabalhadores para mobilização
Companheiros (as),
Foi dado início à Campanha Salarial 2011, as
negociações já estão
ocorrendo e os patrões já
começaram com o “choro
das lamentações”.
Sabemos que muitos
setores estão com a produção em alta e não va-

mos deixar essa conversa
de que “aumento salarial
vai gerar inflação” enganar
os trabalhadores.
Somente a união é capaz de fazer com que os
patrões considerem as reivindicações da categoria.
Somente com mobilização conseguiremos

conquistar avanços e sairemos vitoriosos nessa
Campanha Salarial.
Cada vez mais trabalhadores estão aderindo
às ações dos sindicato
nas portas das fábricas.
As mobilizações da
Campanha Salarial do ano
passado foram fundamen-

tais para a conquista de
melhorias. Todos os 14
sindicatos filiados à Federação promovem mobilizações e é exatamente
isso que nos dá força na
mesa de negociação. Cada
trabalhador tem que cumprir o seu papel. Contamos
com o seu apoio.

Greve setorizada reverte
demissões na FEP, da Gerdau
Vai ficar marcado na
história da Gerdau as 24
horas de total paralisação na FEP, no dia 22 de
julho.
Mesmo com os funcionários dentro da fábrica,
a produção da área ficou
24 horas completamente
paralisada, algo inédito
na Gerdau de Pinda, que
reverteu uma demissão
arbitrária e se tornou referência para toda a usina.
A paralisação também
teve apoio de todos os
trabalhadores, que pararam na portaria em >>

Campanha da Sindicato para conscientizar a
categoria sobre a importância do horário de refeição

>> protesto à postura da
direção da empresa.
As demissões que
ocorreram na FEP tiveram
origem em um problema
grave, que ocorre também
em outros setores e até
em outras fábricas: A falta
de respeito da direção da
empresa com o horário de
refeição do funcionário.
Refeição que tanto na
FEP quanto em outras
áreas não é bem regulado
pela própria chefia, que
pressiona os trabalhadores a tocarem a produção.

Impasse na PLR da Tenaris
Confab pode ir parar na Justiça
A direção da Tenaris
está repetindo a forma autoritária com que procede
nas negociações da PLR.
A Comissão de PLR já
declarou oficialmente que,
se o pagamento não for
realizado em partes iguais,
não fará a assinatura do
acordo, o que suspende
o pagamento do prêmio e
obriga que o caso vá para
a Procuradoria do Trabalho
de São José Dos Campos.
Atualmente, o pagamento da PLR é distribuí-

do de forma proporcional
ao salário de cada trabalhador e a categoria reivindica que seja feito em partes iguais, como aprovado
em assembleia na porta

das fábricas no dia 13 de
junho.
A Comissão também reclama o descaso por parte
da direção da empresa. Em
12 meses, houve apenas

cinco reuniões, por falta
de participação da direção
da empresa.
A Comissão de PLR é
formada por 12 trabalhadores, entre eles o dirigente
sindical Vicente Caetano,
o “Serrinha”.
Segundo a diretoria do
sindicato, representada
pelo dirigente sindical Célio da Silva, o “Celinho”, a
categoria está disposta a ir
até as últimas consequências para que o desejo da
maioria seja respeitado.

Puras
entra em
estado de
greve
De acordo com o dirigente Valdir Augusto,
os trabalhadores da Puras, responsáveis pelo
restaurante da Gerdau
em Pinda, estão em estado de greve.
Após protesto, o
Sindicato das Cozinhas
conseguiu agendar uma
reunião com a gerência
da Puras para o dia 16.
A categoria reivindica melhorias na PLR,
entre outros.
O Sindicato dos
Metalúrgicos solicita
que os trabalhadores
apoiem a mobilização
na Puras.

Revisão
pelo teto
no INSS
O INSS está revisando a lista de segurados
que têm direito à correção pelo teto e incluindo outros nomes na
relação.
Um acordo entre o
Ministério da Previdência e a Justiça deverá
ser confirmado essa
semana. O acordo prevê que o aumento do
benefício seja dado a
partir de 1º de setembro
e os atrasados após 31
de outubro.
A consulta de quem
está na lista pode ser
feita no site www.previdencia.gov.br e pelo
telefone 135.
Quem tiver dificuldade pode procurar o Comitê dos Aposentados
Metalúrgicos.
Em breve, o Sindicato fará um encontro
para tirar dúvidas sobre
aposentadoria.
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Vannuchi e Biro Biro visitam Sindicato Sindicato abre curso de
O Sindicato recebeu, no
eletricista em Roseira
dia 2 de agosto, o assessor
político da FEM-CUT/SP,
Paulo Vannuchi, que foi
ministro de Direitos Humanos no Governo Lula e tem
atuação no movimento
sindical desde os tempos
da Ditadura Militar.
Segundo o presidente
da FEM-CUT/SP, Valmir
Marques, o Biro Biro, a visita de Vannuchi faz parte
de um novo projeto com
visitas a cada sindicato
filiado à Federação para
encontros de formação
sindical, sobretudo sobre
os CSEs (Comitês Sindicatos por Empresa).
Vannuchi disse que

os CSEs representam um
avanço na democracia
brasileira. “Os metalúrgicos do ABC são pioneiros
neste modelo democrático
das relações de trabalho.
Em primeiro lugar, é preciso entender que a nego-

ciação não é algo para se
fazer uma vez por ano, a
negociação tem que estar
presente 360 dias, para
que a empresa entenda
que o trabalhador é o capital mais rico que ela possui”, disse.

Sindicato moderniza carteirinhas
A direção do Sindicato
está modernizando o processo de confecção das
carteirinhas de sócio do
Sindicato.
A partir da próxima semana será iniciado o processo de recadastramento dos sócios para o novo
modelo da carteirinha, que
já terá no verso o nome de
todos os dependentes.
Segundo o secretário
geral do Sindicato, Herivelto Moraes, o “Vela”, o
novo sistema dará uma

Herivelto Moraes
Gerdau

melhora significativa no
tempo de entrega das carteirinhas.
“Agora será muito mais
rápido, porque as carteiri-

Pela primeira vez,
a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos planejou ações para a cidade
de Roseira, que também
compõe a nossa base.
No próximo dia 29
começam as aulas da
primeira turma de 100
alunos do curso de Eletricista Residencial.
O curso é gratuito e
aberto a toda a população. Será feito pelo Sindicato em convênio com
o Senai de Pinda e com a
Prefeitura de Roseira, que
cedeu as escolas municipais Joaquim de Campos
e Padre Geraldo para a
realização do curso.

O presidente do Sindicato, Romeu Martins, ressaltou a importância de
Roseira para a região.
“Os metalúrgicos de
Roseira também merecem e precisam da nossa atenção. Tanto é que
logo que abriu o curso
as vagas já foram preenchidas. A cidade também
tem boas expectativas
de crescimento e está aí
uma oportunidade para o
pessoal buscar a qualificação”.
A direção do Sindicato
agradece a direção do Senai e da Prefeitura de Roseira, que possiblitaram
a realização do curso.
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nhas serão feitas no próprio sindicato. Não vai
mais ter mais que enviar
para São Paulo e esperar
meses para entregar.”

Público supera expectativa na 5ª
Conferência de Assistência Social
No sábado, dia 6 de
agosto, foi realizada a 5ª
Conferência Municipal de
Assistência Social, no auditório do Salesianos. 138
pessoas compareceram.
O objetivo da conferência foi avaliar e propor
diretrizes para o aprimoramento da gestão do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). As
conferências municipais

No dia 27 de
julho, uma
pré-conferência
foi realizada
na sede do
sindicato

são preparativos para as
conferências estadual e
nacional. O Sindicato dos
Metalúrgicos foi um dos

apoiadores do evento, tendo o dirigente sindical Benedito Irineu como um dos
membros do Conselho.

Fórum Social de Moreira César
O Sindicato também esteve presente no Fórum Social de Moreira César, realizado nos dias 30 e 31 de julho e organizado pela UND (União Nacional dos Desempregados). O sindicato participou da mesa de discussão sobre Trabalho.
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Pólo Pindamonhangaba
Última semana para
inscrições no vestibular
Além do desconto especial nas mensalidades
até o final do curso, sócio ou dependete do
sindicato não paga taxa de vestibular.

As inscrições vão até a quinta-feira,
dia 18 de agosto. Prova dia 21.
As inscrições podem ser feitas pelo telefone 36482661, ou pessoalmente com a equipe de marketing.

