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Fechado acordo da
PLR na Marelli e em
mais 4 empresas
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SOMENTE PARA OS
SÓCIOS METALÚRGICOS ATIVOS
DO SINDICATO

11949139296

LIGUE PARA O NÚMERO:

E ENVIE A SEGUINTE MENSAGEM:

021.NOME COMPLETO.NOME DA EMPRESA.
NÚMERO DA MATRÍCULA DE SÓCIO

EXEMPLO: 021.ILSA MOURA.SINDICATO.90876

(OBS.Colocar o ponto entre as informações, conforme descrito no exemplo acima)

Trabalhadores da Magneti Marelli aprovam proposta da PLR
TRABALHADORES DA FERKODA
APROVAM PROPOSTA DA PLR

SINDICATO COBRA DA TUPY
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA:
CHEGA DE ENROLAÇÃO!

SEMANA DE TERROR NA QUASAR

Ferkoda
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1º de Maio e os 70 anos da Consolidação
Página 2
das Leis do Trabalho

V en h a c o m em o r a r o D i a d a s Mã es

No dia 10 de maio, a partir das 17h, contamos com sua presença na festa em homenagem às mães. O Departamento da
Mulher do Sindicato está preparando muitas atrações, como
apresentação de grupos de dança e bingo com o sorteio de
vários brindes.
Data: 10 de maio (sexta-feira), a partir das 17h
Local: Rua Gertrudes de Lima, 202, Centro de Santo André

O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as condições para os associados participantes
do SORTEIO E DA PREMIAÇÃO nas comemorações
do mês do Trabalhador promovido pelo SINDICATO
DOS METALÚRGICOS DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ.

1º lugar:1 TV 32’’
2º lugar: 1 Notebook - 3º lugar:1 Tablet

O prazo para se inscrever para o sorteio VIA SMS será
das 10 horas do dia 02 de maio de 2013 até as 10 horas do
dia 07 de maio de 2013 . Após esse horário serão encerradas
as ligações.
O sorteio será realizado às 12 horas do dia 07 de maio
de 2013, sendo imediatamente informados a todos os participantes do sorteio o ganhador, o prêmio e a empresa. O prêmio
deverá ser retirado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá, das 9 às 17 horas, na Rua Gertrudes de
Lima, 202, Centro, Santo André, SP, na Presidência. O prêmio será
entregue ao ganhador mediante documento com foto.
Não serão aceitas mais de uma ligação por associado. O
associado que efetuar mais de uma ligação terá uma só validada, sendo as demais automaticamente canceladas. Somente
poderão participar do sorteio os SÓCIOS METALÚRGICOS
ATIVOS do SINDICATO, em dia com suas mensalidades sindicais.

FIQUE SÓCIO!

1º de Maio e Consolidação Trabalhadores da Fundição
Antonio Prat’s Masó
das Leis do Trabalho

O Primeiro de Maio, que
comemoramos com reflexões, festas e propostas de lutas, começou
a partir de um conflito e um confronto em 1º de Maio de 1886, em
Chicago, nos Estados Unidos.
Milhares de trabalhadores
foram às ruas para protestar contra
as condições de trabalho desumanas e exigir redução da jornada de
trabalho de 13 horas para 8 horas
diárias. A repressão foi brutal:
com prisões e feridos.
Às prisões se seguiu o julgamento dos líderes do movimento
August Spies, Sam Fieldem,
Oscar Neeb, Adolph Fischer,
Michel Shwab, Louis Lingg e
Georg Engel que foram condenados à morte e enforcados no dia 21
de junho do mesmo ano. Em
1889, três anos depois, o Congresso Socialista realizado em Paris
definiu o 1º de Maio como Dia
Mundial do Trabalho.
Cento e vinte e sete anos
depois do massacre de Chicago a
luta entre o capital e o trabalho
continua, no mundo inteiro e também aqui no Brasil e na nossa
região. Sem a violência brutal de
Chicago, mas através de manipulações da opinião pública e do
Congresso Nacional para tentar, a
todo custo, tirar os direitos trabalhistas que conquistamos ao longo
das décadas.
A grande investida agora, de
2013, é contra a CLT, que completou 70 anos neste Primeiro de
Maio. É através da CLT que conquistamos e mantemos as férias
anuais de 30 dias (com abono de
férias); a licença maternidade; a
aposentadoria; o FGTS; as multas

em caso de demissão e muitas
outras conquistas.
Quando as elites atacam a CLT
miram a organização e as conquistas trabalhistas que já consumiu
milhares de vidas de trabalhadores
e de suas lideranças ao longo das
décadas.
O que as elites empresariais
mais atrasadas pretendem fazer
aqui no Brasil é o que já acontece,
por exemplo, na montadora Nissan, dos Estados Unidos, onde a
empresa se sente à vontade para
adotar práticas antissindicais,
excluir direitos e humilhar seus
empregados.
Há exemplos também na Wal
Mart, nos Estados Unidos e no
resto do mundo. O argumento de
sempre é que, ao reduzir direitos
trabalhistas, se melhoraria o custo
Brasil. Mas ninguém fala nada que
os lucros das multinacionais no
Brasil atingem taxas de 19%, contra 4,8% dessas mesmas empresas
em outras partes do mundo.
Por isso, depois da grande
comemoração e reflexão dos 70
anos da CLT, que realizamos neste
Primeiro de Maio, é o momento
de nos mobilizarmos para manter
e ampliar nossos direitos trabalhistas.
De lutar com a mesma determinação dos trabalhadores de Chicago contra a desumana rotatividade
da mão de obra. De exigir pisos
salariais decentes. De combater o
Fator Previdenciário que humilha
a classe trabalhadora no momento
sagrado de sua aposentadoria. De
exigir tratamento e salário igual
para funções iguais independentemente do sexo, idade e raça dos
trabalhadores.
Ou seja, a luta continua, passados 127 anos do conflito de Chicago, 70 anos da CLT e os 80 anos
que nosso Sindicato comemora
em 23 de setembro.
É uma luta que fará parte sempre do nosso dia a dia, enquanto
convivermos no sistema capitalista, que transfere renda gerada pela
classe trabalhadora para as elites
patronais, que contam sempre
com o apoio dos especuladores e
banqueiros de plantão.
Cícero Martinha, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá

O Sindicato informa aos trabalhadores que ainda não ingressaram com ação trabalhista contra a Fundição Antonio Prat’s
Masó Ltda. que o façam o mais
breve possível, porque, no mês
de maio, completará dois anos
que a empresa encontra-se com
suas atividades paralisadas.
Evite a prescrição (perda do
direito de ação por transcurso do

tempo) de seus créditos trabalhistas. Procure o Departamento
Jurídico do Sindicato para se
orientar.
Não permita que o seu
empregador fique desobrigado
do pagamento de seus direitos
porque você não moveu ação
trabalhista no prazo previsto na
Constituição Federal.
Departamento Jurídico

Participantes do evento sobre saúde do trabalhador no Sindicato

Fórum discutirá saúde do trabalhador
A saúde do trabalhador vai
mal. De um lado, as empresas não
investem na mão de obra e ainda
fazem de tudo para se livrar de
sua responsabilidade pelo acidente do trabalho. De outro, a Previdência não cumpre seu papel de
seguridade social. O resultado
disso são trabalhadores jogados
de um lado pro outro pelas empresas e pelo INSS, não raras vezes
ficando meses sem receber absolutamente nada.
Não por acaso o ato pelo “Dia
Mundial em Memória às Vítimas
do Acidente do Trabalho”, realizado pelo Departamento de Saúde
do Sindicato, no domingo, 28,
aprovou por unanimidade a criação de um fórum regional para
discutir a saúde do trabalhador.
“O fórum terá o papel de, com
base na realidade local, detectar e
encaminhar as demandas”, diz o

diretor Léo.
O ato contou com a participação de representantes do Cerest
(Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador), da Força Sindical, do Diesat (Departamento
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de
Trabalho), o médico do trabalho
Dr. Tarcísio, Dr. Marcelo Firmino
(Departamento Jurídico), diretores do Sindicato, cipeiros e trabalhadores de 20 empresas.
Houve relato de quatro trabalhadores, cujo drama pode ser sintetizado em uma frase: “A gente
entra na empresa com saúde,
adquire uma doença ocupacional
ou sofre acidente e é descartado
como se fosse uma máquina que
não serve mais”.
A cobertura detalhada do ato
será publicada em uma próxima
edição de “O Metalúrgico”.

Nota de falecimento

Lamentamos informar o falecimento de José Roberto Alves no
último domingo, 28. Ele foi diretor do Sindicato na Pirelli. A diretoria apresenta condolências aos familiares.

TRABALHADORES DA MARELLI
CONQUISTAM PLR-2013 DE R$ 5.000

Os trabalhadores da Magneti Marelli aprovaram a proposta da PLR2013 de R$ 5.000, atrelada a metas, em assembleia realizada em 26 de
abril. O valor é 11% superior ao de 2012 e o pagamento da primeira parcela, de R$ 3.100,00, será no dia 10 de maio, uma antecipação de cinco
dias em relação aos anos anteriores. Já a segunda parcela, de 1.900,00,
ficou mantida para 30 de novembro. O diretor Ramos afirma que a
mobilização dos companheiros foi fundamental para se chegar a mais
este acordo.

Cícero Martinha
durante a
assembleia na
Marelli, ao lado
dos diretores
Ramos e Loyola
SAIU ACORDO DA PLR
NA FERKODA
Em assembleia no dia 23 de
abril, foi aprovado o acordo da
PLR-2013 na Ferkoda. O valor é
de R$ 2.322,00, atrelado a metas
de absenteísmo e de qualidade. O
diretor Tiririca informa que a primeira parcela será paga para aos
trabalhadores no dia 29 de maio
de 2013 e a segunda em 14 de
fevereiro de 2014.

PLR NA ANDREAR JÁ FOI PAGA
Os dez trabalhadores da Andrear já receberam a PLR de R$
600,00 em 26 de abril, conforme
proposta aprovada em assembleia,
informa o diretor Toquinho.

PLR NA CALPRECI/IMEI
SERÁ DE R$ 1.400
Nesta segunda, 29, foi aprovado o acordo da PLR-2013 na
Calpreci/Imei. O valor total,
atrelado a metas, é de R$
1.400,00. O pagamento será em
duas parcelas, sendo a primeira,
de R$ 700,00, em 20 de julho de
2013, e a segunda, no mesmo
valor, vinculado a metas, em 20
de fevereiro de 2014. “A escolha
da comissão que realmente
represente os trabalhadores é
fundamental para se chegar a um
bom acordo na mesa de negociações. E é isso que vamos buscar
desde já para os próximos anos”,
afirma o diretor Osmar.

SEMANA DE TERROR
NA QUASAR
O clima tem sido de terror na
Quasar nos últimos dias. A
empresa demitiu trabalhadores e
ainda o RH andou distribuindo
advertências aos companheiros
por causa do ponto eletrônico. O
Sindicato interveio e a advertência não terá caráter punitivo.
Essa situação aumentou a indignação dos trabalhadores.
Em meio a esse clima que a
PLR-2013 será negociada. No
dia 6 de maio, será eleita a
comissão. Vote consciente em
companheiros que realmente vão
representar os trabalhadores na
mesa de negociação com o
patrão, alerta o diretor Zé Ricardo. “Temos de ficar em estado de
alerta, mobilizados pela conquista da PLR que atenda as nossas Trabalhadores da Calpreci/
expectativas”.
Imei aprovam PLR

SINDICATO COBRA DA TUPY APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA DA PLR: CHEGA DE ENROLAÇÃO!

Na Tupy, não se discute mais
que a PLR-2013 terá de ser igual a
todos os trabalhadores. O que está
causando apreensão aos trabalhadores é que, cerca de um mês após
uma reunião com o Sindicato e a
comissão, a Tupy não se manifestou mais. Diante da cobrança do
Sindicato, a empresa se comprometeu a se reunir com o Sindicato
e a comissão até a quinta-feira da
semana que vem. “Esperamos que
a empresa acabe com essa enrolação e apresente uma proposta. A
posição dos trabalhadores e do
Sindicato é clara: não aceitamos
mais PLR proporcional ao salário
e exigimos metas realistas”, diz o
diretor Pedro Paulo.

No dia 24 de abril, o Sindicato reuniu-se com a Tupy, quando
foram discutidos vários assuntos
internos. E o Sindicato questionou a empresa de forma contundente em relação à refeição, pois
não se pode admitir que os trabalhadores, que encaram esforços
físicos no dia a dia de suas funções, tenham de engolir alimentação em quantidade insuficiente. “Com a mobilização dos trabalhadores em torno do Sindicato, já houve avanços com a
mudança no cardápio”, diz Pedro
Paulo. A nossa luta prioriza ainda
outras questões como plano de
cargos e salários e, claro, PLR
digna e igual a todos.

ELEITA CIPA NA DALFERINOX
Fofão, vice-presidente do Sindicato, e o diretor Aldo acompanharam a eleição da Cipa na Dalferinox Indústria e Comércio, no
dia 24 de abril, ocasião em que
Gilson Santos Gomes, com 31
votos, foi eleito cipeiro titular e
Queli Cristina Borges Simas, com
6 votos, ficou com a suplência.

MULTIAÇOS APRESENTARÁ
PROPOSTA DA PLR NO DIA 8
O Sindicato e a comissão de trabalhadores reuniram-se com a Multiaços no dia 29 de abril para negociar a PLR-2013. Como é a primeira vez que o Sindicato negocia com
a Multiaços, foram debatidos os
indicadores de metas. Segundo o
diretor Geovane, a próxima reunião
será no dia 8 de maio, quando a
empresa apresentará uma proposta
completa para o Sindicato e a
comissão. Após essa reunião, o Sindicato discutirá a proposta com os
trabalhadores em assembleia.

Gilson e Queli Cristina

ESCOLHIDA COMISSÃO
DA PLR NA INDUSMOL
Nesta segunda, o Sindicato
fez uma assembleia com os trabalhadores da Indusmol, que
estão com o não pagamento da
PLR 2012 enroscado na garganta. Na assembleia, foram escolhidos os dois companheiros que
farão parte da comissão de negociação da PLR. “Com a mobilização dos trabalhadores em
torno do Sindicato vamos buscar
um bom acordo”, diz o diretor
Aldo. Outra batalha do Sindicato
é a eleição da Cipa na empresa.

PLR NA TREFITAL SERÁ
PAGA EM PARCELA ÚNICA
Na Trefital, a PLR-2013 será de
R$ 500,00, conforme proposta
aprovada em assembleia nesta
segunda. Embora tenha valorizado
em relação à PLR-2012, quando foi
de R$ 400,00, o valor está bem
abaixo dos anseios dos trabalhadores, mas pelo menos será pago em
parcela única até o dia 30 de agosto, informa o diretor Toquinho.

Assembleia na Trefital

Força defende reposição da inflação
A inflação dominou os discursos na festa do 1º de Maio,
organizada pelas centrais Força
Sindical, CTB, Nova Central e
UGT, em São Paulo. O deputado Paulinho da Força, presidente da Força, defendeu o
lançamento de uma campanha
nacional
pelo
reajuste
automático dos salários a
inflação acumular 3%.
Com o slogan “70 anos da
CLT gRntir direitos e avançar
nas conquistas”, o evento foi
democrático, recebendo os
ministros Gilberto Carvalho
(Secretaria Geral da Presidência da República) e Manoel
Dias (Trabalho) e representantes da oposição, a exemplo
do senador Aécio Neves
(PSDB-MG).
Referindo-se às críticas dos
dirigentes sindicais porque
ainda não receberam nenhuma
resposta à pauta de reivindicações entregue em 6 de
março, durante a Marcha a
Brasília, Gilberto Carvalho
disse que o governo não tem
como dar um retorno imediato.

Mais de 1 milhão de trabalhadores na festa do 1º de Maio

A partir da esquerda: Espirro, Cícero Martinha e Sapão

No entanto, as reivindicações
já são amplamente conhecidas:
40 horas semanais, fim do fator
previdenciário, valorização da
aposentadoria, mais verbas

para Educação e Saúde, entre
outros itens.
A festa do Dia do Trabalhador teve 20 atrações musicais e sorteio de 19 carros 0km.

InovarAuto com qualificação e garantia de emprego

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá foi uma das entidades que participaram do “InovarAuto: desafios e oportunidades para a região do Grande ABC”, que
aconteceu no dia 24 de abril, e assinou o documento resultante que será encaminhado aos
governos federal, estadual e municipais.
Nosso Sindicato registrou a preocupação de
vincular as desonerações fiscais que o governo
federal tem repassado para a indústria automo-

tiva com a garantia de emprego, a criação de
um banco de dados de profissionais qualificados e que venham a ser qualificados e, principalmente, canalizar investimentos para que a
qualificação profissional, especialmente, no
setor de autopeças seja prioritária e continuada.
Nos preocupa, também, a excessiva rotatividade no setor de autopeças, que nos manifestaremos de maneira organizada quando
aprofundarmos as discussões em torno do

Sindicalize-se!

A sindicalização é essencial para a organização dos trabalhadores no Chão de Fábrica
em busca da ampliação de conquistas. Nas
empresas com maior grau de sindicalização,
são fechados os melhores acordos. Atualmente,
estamos em negociação da PLR-2013 com as
empresas. Portanto, é muito importante mostrarmos aos patrões a união dos trabalhadores
com o Sindicato pela PLR digna a todos.
Confira abaixo o calendário da Campanha
de Sindicalização, que na próxima semana
estará em Mauá. A equipe visitará as empresas
no horário das 11h às 14h para conversar com
os companheiros. Sindicalize-se!
Dia 6/5 Montoni/Stiavelli
Dia 7/5 Carbogás
Dia 8/5 Max-del e Lasertech
Dia 9/5 Copage
Dia 10/5 MRS

Se você presenciou alguma injustiça, algum
chefe agindo de má fé, algum problema
gerencial ou administrativo que está
prejudicando você e seus companheiros,
ligue pra gente.

Não precisa se identificar. Mas é preciso ser verdadeiro

O Sindicato mandará alguém para confirmar
as suas informações. E vai na defesa dos
interesses dos companheiros e companheiras.

A DIRETORIA

Seminário aprovou documento a ser
entregue a autoridades

Arranjo Produtivo Local (APL) de Autopeças
da Região do Grande ABC, ora em formação.
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