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Greve arranca abono
e garante correção de
salários na Latasa
Depois de paralisações
e uma greve deflagrada no
dia 31 de outubro, os trabalhadores da Latasa conquistaram uma nova proposta
da direção da empresa para
pagamento do abono salarial e outras pautas.
A categoria aprovou em
assembleia o abono de R$
450. O valor é 30% maior do
que o de 2012 e este ano é
pago em parcela única, no
dia 11 de novembro.
Salários defasados também motivaram a greve. Em
ata, a empresa se comprometeu a identificar desvios
de função e promover a
equiparação salarial.
Outras conquistas da
greve foram a redução em
50% do custo da alimentação, além de mudanças no
plano de saúde e no convênio com a farmácia.

Acima, assembleia que aprovou a proposta arrancada após atrasos de turno,
protestos e uma greve; no detalhe, o dirigente sindical Francisco Sampaio

Greve foi a 2ª em 18 anos da
instalação da Latasa em Pinda

O dirigente sindical na
Latasa, Francisco Sampaio,
que está na empresa desde
sua fundação, há 18 anos,
parabenizou a categoria
pelo movimento, que foi o
segundo em todo esse tempo.
A primeira greve foi em
2012, primeiro ano de CSE

na Latasa.
“Os próprios trabalhadores formaram uma parede
humana no portão e impediram a saída de material da
fábrica. Isso mostra o quanto os trabalhadores estão
unidos e dispostos a brigar
por melhorias”, disse Sampaio.
Há cerca de dois meses
o Sindicato negociava uma
proposta da Campanha Salarial com a empresa.
Atrasos de turno foram
feitos e também ocorreu um
protesto de três horas no dia
29 de outubro.

Palavra do Presidente

É isso aí companheiros
da Latasa, parabéns pela
união de vocês. Agora, a
forma de tratamento da
empresa com o sindicato e
a categoria deve mudar. A
conversa agora será outra.
A empresa viu que os
trabalhadores estão mobi-

lizados e se houver alguma
retaliação, os trabalhadores
vão cruzar os braços mais
uma vez.
O movimento sindical é
um processo dentro de cada
empresa. Aquela que já tomou uma greve na cabeça
vai pensar melhor antes de
tratar com descaso os dirigentes sindicais e os próprios trabalhadores.
Quero também deixar
claro que o abono só saiu
porque houve essa intensa
mobilização.
Não ia ter nada. A empresa não queria nem se reunir
com o Sindicato no começo

da Campanha Salarial.
Quando o Sindicato foi
pra mesa de negociação
com a fábrica parada é
que saiu uma nova proposta, que foi aprovada pela
maioria em assembleia.
É como a gente sempre fala, sem luta, não há
conquista. Vocês lutaram
e conquistaram. E é muito importante que vocês
mantenham essa união
para que continuemos
avançando nas demais
pautas, como a correção
nos cargos e salários.

Renato Mamão, presidente
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O aumento salarial dos
metalúrgicos da FEM-CUT/
SP injetará na economia
cerca de R$ 907,8 milhões
nos 47 municípios da base
da entidade no Estado.
O dado foi divulgado
no dia 30 de outubro pela
Subseção do DIEESE (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos) da FEM-CUT/
SP e CNM/CUT.
O presidente da FEM,
Valmir Marques, o “Biro
Biro”, mencionou que a
Campanha não foi fácil e relembrou que as conquistas
são frutos de várias rodadas

Mídia Consulte

Direção de Pinda junto ao presidente da FEMCUT na reunião da Federação que apresentou
balanço da campanha salarial no último dia 30
de negociações e muita luta,
que pressionaram os patrões a avançarem na pauta
de reivindicações da entidade.

“Nossa Campanha foi
vitoriosa, conquistamos excelentes acordos. Todos e
todas estão de parabéns”,
disse Biro Biro.

Metalúrgicos conquistam
avanços nas cláusulas sociais
Avanço nas cláusulas sociais
LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS
Se tornou obrigatório para empresas do
Grupo 8 com mais de 120 empregados.
Adoção também tem licença, com
prazo escalonado conforme a idade
da criança.

Os trabalhadores da
Oversound aprovaram no
dia 14 de outubro a proposta da Campanha Salarial
2013.
Os trabalhadores conquistaram um aumento salarial acima do valor conquistado na negociação
com as bancadas patronais
em São Paulo. Eles receberam 8,5% de aumento
retroativo à data-base, 1º
setembro.

Segundo o dirigente sindical Célio da Silva, o “Celinho”, o acordo dá continuidade à negociação da
PLR, que foi aprovada em
agosto.
“A situação da empresa
está complicada, mas mesmo assim conseguimos garantir a PLR que já nem era
esperada e agora conseguimos um aumento um pouco
maior nessa campanha salarial”, disse Celinho.

Metalúrgicos vão a Mogi
Guaçu apoiar CUT em eleição

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO
Nos Grupos 2 e 8, em caso de acidente de trabalho
com mutilação ou fatal, o prazo para que a empresa
comunique o sindicato diminuiu de 48 para 24 horas.
GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE
Nas empresas dos Grupos 2 e 3, durante a gravidez, a
empregada poderá solicitar a transferência de função
para atividades compatíveis com a sua condição física.
ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
Nas empresas do Grupo 2, agora também serão
reconhecidos os atestados médicos e odontológicos
passados pelo SUS.

Sindicato realiza Semana da
Consciência Negra este mês
O Sindicato dos Metalúrgicos, em parceria com
a associação Afro Livre e o
Conselho Municipal da Comunidade Negra, irá realizar
entre os dias 18 e 23 a semana da Consciência Negra.
O evento contará com
palestras nas escolas, ato
público na praça, além de
aprensentações culturais.
O diretor de Promoção da
Igualdade Racial do Sindicato, José Carlos dos Santos,
informou que uma resolução
da ONU (Organização das
Nações Unidas) institui 2013
como início da década de
ações voltadas ao afro-descendente em todo o mundo.

Trabalhadores aprovam em assembleia
proposta de aumento salarial com índice maior
do que o conquistado em São Paulo

Márcio Pimentel - Perneta

O presidente da FEM,
Valmir Marques, o “Biro
Biro” ressaltou o avanço
conquistado este ano em
vários direitos sociais, principalmente, para as mulheres
metalúrgicas.
“Conquistamos
importantes garantias para as
trabalhadoras. Nós precisamos construir um ambiente
favorável para a participação feminina no mundo do
trabalho metalúrgico. Esta
participação só será conquistada com garantias para
as mulheres que cumprem
geralmente a dupla jornada:
no trabalho e em casa.”
Veja ao lado algumas das
melhorias alcançadas. O relatório detalhado de cada
grupo você encontra no site
www.sindmetalpinda.com.br

Trabalhadores da Oversound
aprovam proposta de abono
Célio da Silva – Celinho

Campanha Salarial da CUT irá
injetar R$ 907 milhões em SP

“Por isso, as ações afirmativas neste ano têm significado muito importante para
o povo negro. O preconceito
existe e ainda é forte. Se não
houver campanhas de conscientização, a questão do
negro cai no esquecimento”.
José Carlos também criticou a decisão do Tribunal de

Justiça de Curitiba de anular o feriado da Consciência
Negra instituído por lei municipal na capital paranaense.
“Não podemos aceitar
que situações assim continuem ocorrendo. Lideranças do movimento negro de
Curitiba estão protestando e
somos solidários a eles.”

Dez sindicalistas de Pinda estiveram lá para
garantir a instalação de uma junta governativa
Dez dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de
Pinda estiveram no último
dia 5 em Mogi Guaçu, para
dar apoio à CUT no processo eleitoral do Sindicato dos
Metalúrgicos.
Vários militantes da CUT
estiveram lá para garantir
que fosse cumprida a deter-

minação da Justiça do Trabalho de instalar uma Junta
Governativa, formada por
três trabalhadores metalúrgicos sócios do Sindicato. A
Justiça declarou nula a convocação das eleições após
constatar irregularidades no
pleito. Novas eleições devem ocorrer em breve.

Metalúrgicos reclamam da
cobrança de IR sobre abono
Metalúrgicos de Pinda
têm reclamado aos dirigentes sindicais sobre os altos
valores cobrados a título de
imposto de renda sobre o
abono conquistado nessa
campanha salarial.
Infelizmente, a legislação
em vigor permite à Receita
Federal essa cobrança.
Tramita no Congresso
Nacional, desde abril de
2011, o Projeto de Lei 1.186,
de autoria do deputado federal Vicentinho do PT, ex-presidente da CUT e do Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, que prevê a isenção

do imposto de renda tanto
de abonos salariais quanto
de 1/3 das férias recebidas
pelos trabalhadores.
O projeto está lá no
Congresso há mais de dois
anos. O Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda está estudando a promoção de uma
ampla campanha junto às
federações e confederações
para coletar assinaturas dos
trabalhadores a fim de forçar
o Congresso a votar esse
projeto.
Para isso, precisaremos
da participação de toda a
categoria.
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Sindicato convoca categoria
para prestação de contas
Serão votadas a prestação de contas de 2012 e a
previsão do orçamento para
2014. A sua participação é
muito importante.
Veja abaixo edital publicado em jornal de circulação regional:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Eletrônico,
Siderúrgico, Oficinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas,
Serralherias e de Auto Peças de Pindamonhangaba, Moreira
César e Roseira, por seu presidente Renato Marcondes de
Oliveira, convoca todos os trabalhadores para participarem
de Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no
dia 22 de Novembro de 2013, às 17:30 horas em primeira
convocação e às 18:30 horas em segunda convocação na
sede do Sindicato localizada à rua Sete de Setembro, no.
232/246, bairro Centro, cidade Pindamonhangaba, com a
seguinte ordem do dia:
a) Votação da Prestação de Contas do mandato
da direção sindical do ano de 2012;
b) Votação da Previsão Orçamentária para o
Exercício de 2014;
b) Outros assuntos de interesse da categoria.
Pindamonhangaba, 11 de Novembro de 2013.

Aqui o trabalhador não tem trava na língua.
Mande a sua bronca no nosso canal de denúncias:
www.sindmetalpinda.com.br - Não é necessário se identificar.

Bota pra ferver companheirada da Gerdau no Espírito Santo!
Pela 1ª vez, os trabalhadores da Gerdau na unidade
de Serra, no Espírito Santo,
decidiram cruzar os braços
em protesto contra a intransigência da empresa sobre
o aumento salarial.
A greve começou na
quarta-feira, dia 6, continuou
na quinta e permanecia até
o fechamento desta edição
do jornal O Trabalhador.
A data-base lá é 1º de
agosto e até agora a empresa não apresentou uma
proposta satisfatória.
A empresa insiste em
dizer que não tem dinheiro
para pagar uma proposta

Greve ocorreu nos dias 6, 7 e continuava até o
fechamento dessa edição do jornal
melhor, mas no último trimestre, teve lucro líquido de
R$ 642 milhões, um crescimento de 57% sobre o resultado de um ano antes.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda registra

aqui a sua solidariedade aos
companheiros do Sindicato
dos Metalúrgicos do Espírito
Santo e a todos os trabalhadores da Gerdau, que estão
aderindo maciçamente ao
movimento.

Gerdau Pinda: Mudanças no convênio-farmácia
No dia 1º os trabalhadores que se encontram afastados para tratamento médico receberam, em casa,
uma comunicação da empresa informando que a partir daquela data as compras
de remédios seriam feitas

mediante pagamento à vista
de 50% do valor. O restante
seria enviado para a empresa, que concede o desconto
ao trabalhador.
Após intervenção do Sindicato, ficou acordado que
o trabalhador afastado que

possui código B91 ou B94
do INSS terá seus medicamentos 100% custeados
pela empresa, desde que se
refiram à doença do benefício. Porém, é preciso carimbar a receita no ambulatório
da empresa.

Bundy: Volta por jardim de infância

Renato Marcondes de Oliveira
Presidente

Clube de Campo do Sindicato
entra no horário de verão
Tem um líder na Bundy,
conhecido como Cabeçudo,
que não tem o menor bom
senso.
Ainda não se tocou que
está dentro de uma fábrica,
pois vive fazendo brincadeirinhas idiotas, que todo
mundo acaba engolindo porque o cara é líder.

Clube de Campo, com dez quiosques, já está
funcionando das 8h às 19h, de terça a domingo
O Clube de Campo do
Sindicato dos Metalúrgicos
já está com novo horário e
fica aberto por mais dias,
em função do horário de verão.
O clube já está funcionando das 8h às 19h, de
terça a domingo.

Divulgação

O Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores para participarem da
assembleia de prestação
de contas da entidade.
Será na sexta-feira, dia
22, a partir das 17h30, na
sede do Sindicato.

Mete BRONCA

A sauna está funcionando em dias de sábado e domingo.
Com a nova reforma,
agora o clube conta com
dez quiosques, com pia e
churrasqueira. Veja fotos do
clube e mapa no site www.
sindmetalpinda.com.br

Ele está cobrindo férias
no setor de Inflatação.
Na madruga do dia 30 de
outubro, por volta das 4h,
fez mais uma dessas brincadeirinhas.
Um operador de laminador, que trabalha perto do
forno, estava em seu horário
de descanso.
Sem o funcionário perceber, esse líder cabeçudo
colocou um monte de copos cheios de água ao redor
dele. O que aconteceu?
O companheiro se molhou todo e teve que trabalhar o resto do turno molha-

do, perto do forno.
Será que não passou
pela pequenina cabeça desse líder que o choque térmico não seria bom para a
saúde daquele pai de família?
Se você não sabe se
comportar como líder, então
volta pro jardim de infância.

É qualidade ou
quantidade?

Pelo que se vê nas áreas, o que interessa para
a direção da empresa é a
quantidade. Bota o material
pra frente e dane-se o resto.

Assim vocês vão afundar a Socotherm!
Mais uma vez um chefe
da Socotherm tenta ludibriar
representantes do cliente.
Esse mês, um encarregado do Revestimento Externo tentou enganar a Petrobrás na qualificação de
uma obra.
Por azar dele, os inspetores da Petrobrás desco-

briram e impediram ele de
fazer qualquer atividade referente a essa obra.
Ele até continua no Revestimento Externo, mas
não apita mais nada na
obra em questão.
Até quando a gerência
da Tenaris Brasil vai tapar
os olhos para situações

Novo convênio - Universidade Unopar
Sócio tem desconto:

24 cursos de graduação com
aula uma vez por semana e
opção também aos sábados

10% do convênio
+ 9% de pontualidade

como essa, protegendo
alguns encarregados enquanto todos os trabalhadores da planta são prejudicados.
Abre o olho RH, desse
jeito a Socotherm vai afundar. Precisamos trazer de
volta a autoridade que foi
arrancada dos inspetores.
Inscrições até 23/11
Vestibular 24/11

Pós-Graduação totalmente web
com 32 opções nas áreas de
Gestão, Saúde, Educação, Direito e TI

Rua General Julio Salgado, 530, Santana - (12) 3642-8167
www.unopar.br / unopar0889@unoparead.com.br
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Encontro leva dicas de saúde
e beleza às mulheres
O Sindicato dos Metalúrgicos realizou no dia 23
de outubro o 1º Encontro
Mulheres Diamantes, um
evento dedicado às mulheres metalúrgicas, esposas e
filhas de sócios do sindicato.
O evento também contou
com a participação da secretária da Mulher da FEM-CUT/SP, Andréa Souza.
Para ela, a ação proporcionou algo novo para as mulheres.
“As mulheres saíram felizes e o bacana é que elas
vejam o sindicato de outra
forma, vejam um sindicato
cidadão. Ver um homem organizando esse evento junto com as mulheres, ver um
sindicato dos metalúrgicos
com uma faixa rosa enorme.

Fachada do sindicato com
faixa rosa, em referência
à campanha Outubro
Rosa, de prevenção ao
câncer de mama
Esses pequenos gestos fazem toda a diferença”, disse.
O evento foi organizado
pelo Departamento da Mulher, com as dirigentes Maria Auxiliadora e Maria Madalena, e pela Secretaria de

Formação, com o dirigente
Celso Antunes, e também
contou com a parceria das
empresas Espaço Zen Terapias, Depill Hall, Gabriela
Guimarães – Consultoria, e
Marcia Almeida – Coaching.

Comitê dos Aposentados faz
confraternização em dezembro
O Comitê Sindical dos
Aposentados Metalúrgicos
irá realizar no sábado, dia
14 de dezembro, às 9h,
uma confraternização de final de ano, na sede do Sindicato. O evento é exclusivo
para os sócios do Comitê.
De acordo com o coordenador do CSA, Sérgio da
Silva, o evento contará com
música ao vivo e sorteio de
muitos prêmios para os sócios do comitê, que estão
inativos. Não é necessário
se inscrever.

Dirigentes do Comitê, junto aos prêmios que
serão sorteados no dia 14 de dezembro

Sindicato forma mais uma
turma de informática básica
No dia 30 de outubro, o
Sindicato dos Metalúrgicos
realizou a formatura de mais
um turma do curso gratuito
de informática na sede do
sindicato.
O secretário de Formação, Celso Antunes, parabenizou os alunos. “O Sindicato se esforça para oferecer
para os sócios mais oportunidades de se capacitar. Parabéns a todos pela dedicação”, disse Celso.
Waldomiro de Queiroz,
que trabalha há cinco anos
na Bundy, foi um dos que
realizou o curso. “Me inte-

Celso, Waldomiro,
do setor de
Silkscreen da Bundy,
e o professor Carlos
Alberto de Souza,
durante formatura
ressei pela oportunidade de
fazer o curso, e de graça.
Aprendi tudo que tinha direi-

to e um pouco mais. Vai me
ajudar muito”, disse Waldomiro, que sempre foi sócio.

Nelson dos Santos: sócio do
Sindicato desde o começo

Nelson dos Santos, sócio do Sindicato há 26
anos, que continuará participando do sindicato
através do Comitê Sindical dos Aposentados
Aos 52 anos, o companheiro Nelson dos Santos,
da Gerdau, se aposentou
Foram 26 anos de Gerdau/Villares, como operador
de ponte rolante na área do
Acabamento da Pesada.
Durante todo esse tempo, o mesmo que a idade do
Sindicato, Nelson foi sócio e

continuará participando do
sindicato, pois agora é sócio
do Comitê dos Aposentados
Metalúrgicos.
Em entrevista ao jornal O
Trabalhador, ele agradeceu
o apoio da direção do sindicato, especialmente ao José
Antonio - Lagoinha, pela luta
por melhorias na área.

Vem aí a 4ª edição da
campanha Natal Solidário
O Sindicato dos Metalúrgicos já iniciou as reuniões
de organização da campanha Natal Solidário, de arrecadação de alimentos.
As próximas reuniões
com as entidades serão nos
dias 22 e 29.
A data da campanha está
programada para o dia 1º de
dezembro, no bairro Araretama.
Esse é o quarto ano da
campanha, que já arreca-

dou mais de 9 toneladas de
alimentos para as entidades
sociais de Pinda.
Informações com o diretor de Ação Social do sindicato, Vicente Caetano - Serrinha, 9-9136-8979.

Sindicato apoia tradicional
festa do lar São Judas Tadeu
Akim / Portal Pindavale

Maracini, Teresinha, frei Laércio, Nayssa, e
Mércia, durante festa do Lar São Judas
O Sindicato dos Metalúrgicos apoiou a barraca
do “Sanduba” na tradicional
festa do Lar São Judas Tadeu, que encerrou-se no dia
28 de outubro, dia de São
Judas Tadeu.
Todo o dinheiro arreca-
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dado na barraca foi revertido para o lar São Judas.
O dirigente sindical Luiz
Maracini, que é voluntário
na festa, agradece a presença dos companheiros
metalúrgicos durante os
sete dias de evento.

