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Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá

Sede Santo André: Rua Gertrudes de Lima, 202 - Fone: 4993-8999
Sede Mauá: Av. Capitão João, 360 - Fone: 4555-5500
e-mail: sindmetalsa@sindmetalsa.org.br
Presidente: Cícero Martinha - site: ww.metalurgicosantoandre.com.br
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SOMENTE PARA OS
SÓCIOS METALÚRGICOS ATIVOS
DO SINDICATO

11958612200

Envie um SMS para o número:

Escreva a seguinte mensagem:

Confira: fechados
mais acordos da PLR
Cícero Martinha em assembleia na Maxion

Páginas 2 e 3

Campanha eleitoral e campanha salarial

A campanha eleitoral do ano
que vem já começou. As elites
que tiveram que ceder os anéis e
parte de suas riquezas ao longo
dos últimos dez anos dos gover-

nos Lula e Dilma, agora
começam a se manifestar e se
organizar para as eleições presidenciais do ano que vem.
Página 2

Sindicato participa de encontro da Alcoa

Página 4

023.NOME COMPLETO.EMPRESA.NUMERO
DA MATRÍCULA DE SÓCIO

EXEMPLO: 023.ILSA MOURA.SINDICATO.90876

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

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 será das 10 horas
do dia 08 de Maio de 2013 até as 10 horas do dia 13 de Maio de
2013. Após esse horário, serão encerrados os recebimentos de SMS.
O sorteio será realizado às 12 horas do dia 13 de maio de
2013, sendo imediatamente informados a todos os participantes do
sorteio o ganhador, o prêmio e a empresa. Lembrando que esse é
um novo sorteio, portanto, os participantes do 1º sorteio, que
queiram participar novamente, deverão enviar outro SMS. 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 aceitos mais de um SMS por associado. O associado que efetuar o envio de mais de SMS terá um só validado, sendo
os demais automaticamente cancelados. Somente poderão participar do sorteio os SÓCIOS METALÚRGICOS ATIVOS do SINDICATO,
em dia com suas mensalidades sindicais.
FIQUE SÓCIO!

Parabéns aos ganhadores do 1º sorteio

1º lugar - TV 32' - Wilson Ribeiro de Oliveira - Metal 2
2º lugar - Notebook - Edson da Conceição - Metalúrgica Lipos
3º lugar - Tablet - Maria Magdalena Soares - Jardim Sistemas

Campanha eleitoral
e campanha salarial

A campanha eleitoral do ano
que vem já começou. As elites que
tiveram que ceder os anéis e parte
de suas riquezas ao longo dos últimos dez anos do governo Lula e
Dilma, agora, começam a se manifestar e se organizar para as eleições presidenciais do ano que vem.
Os grandes grupos empresariais, banqueiros e especuladores
estão reagindo à transferência de
renda para a classe trabalhadora
que ocorre desde o Plano Real em
1994, quando a inflação parou de
subtrair renda dos trabalhadores e
trabalhadoras.
Transferência de renda através
de salários e programas sociais
como o Bolsa Família que se acelerou com a posse do ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, há
dez anos. E que se manteve no
governo Dilma Rousseff.
A oposição ao governo da presidenta Dilma Rousseff está sem
discurso. Por isso, se apega com
unhas e dentes e manipulações
permanentes no “combate sistemático à inflação”.
Aos trabalhadores não interessa
e nunca interessou a inflação. E,
por isso, temos consciência que depende também de nós o monitoramento dos preços, o boicote de
produtos e serviços que aumentam
desavergonhadamente seus preços.
Mas não somos ingênuos de
aceitar as campanhas, que
ganham espaço na mídia, nas

quais a elite articulada contra a
reeleição de Dilma Rousseff em
2014 quer reduzir os salários
como única alternativa para controlar a inflação.
Orientamos a companheirada
para se manter alerta, pois querem
desestabilizar a verdadeira base do
governo Dilma, que é o apoio irrestrito dos mais humildes e da classe
trabalhadora à atual política salarial, com valorização continuada
do salário mínimo, com o combate
direto à miséria absoluta.
O que tem que ser feito as elites
não dizem, ou seja, investir no
aumento da produtividade com a
modernização do nosso parque
industrial. Apostar no capital humano, através da qualificação pra
valer dos trabalhadores e trabalhadoras que estão dentro das fábricas.
E melhorar, no curtíssimo prazo, a
qualidade de nossa Educação.
E, principalmente, adotar medidas imediatas para reduzir a nefasta rotatividade de mão de obra, que
prejudica a produtividade, a qualidade final dos produtos e que é
adotada deslavadamente para reduzir nossa massa salarial.
Pensar o Brasil na sua grandeza
requer manter mobilizada e bem
remunerada sua classe trabalhadora. Que garante com o seu consumo o vigor do nosso mercado.
Fica, pois, o nosso alerta. Se
alguns setores patronais acham que
vão transformar nossa campanha
salarial em antessala da campanha
presidencial do ano que vem, que
se preparem para nossa crescente
mobilização.
Vivemos numa democracia,
temos mais votos que as elites. E
estamos atentos às manobras para
nos subtrair renda e salários, e tentar nos afastar de um governo que
até agora tem cumprido com sua
promessa de campanha de melhorar o padrão de vida de milhões de
brasileiros e eliminar, no curto
prazo, a terrível chaga da miséria
absoluta.
Cícero Martinha, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá

TRABALHADORES DA MAXION
APROVAM PLR-2013 DE ATÉ R$ 4.110,00

Trabalhadores aprovam proposta da PLR em assembleia

Em assembleia realizada na
quinta, 2, foi aprovado o acordo
da PLR-2013 na Maxion. A proposta aprovada prevê R$
4.000,00 a todos os trabalhadores se forem atingidos 100% das
metas. Se ficar entre 90% e 99%,
o valor será de 3.630,00. Se as
metas forem superadas, a PLR
atingirá um total de R$ 4.110,00.

O diretor Manoel do Cavaco
informa que o valor para 100%
das metas é 11% superior ao do
ano passado. Até o dia 17 de
julho de 2013, os trabalhadores
receberão, a título de antecipação, R$ 2.200,00. O acerto final
será até o dia 17 de janeiro de
2014, cujo valor será atrelado a
metas.

TRABALHADORES DA MAX-DEL
REJEITAM VALOR DA PLR
Em assembleia realizada no dia
6 de maio, os trabalhadores da
Max-Del rejeitaram a proposta da
PLR de R$ 2.200,00 por estar abaixo do valor de R$ 2.500,00 que reivindicam. Na ocasião, o Sindicato
destacou a importância da sindicalização na luta dos trabalhadores
pelas suas reivindicações. “A experiência tem nos mostrado que nas
empresas em que o número de sindicalizados é alto se conquistam os
melhores acordos”, diz o diretor
Geovane. Nesta quarta, dia 8, a
equipe de sindicalização estará na
Max-Del no horário do almoço.
Além da PLR, há outros problemas
a serem discutidos com a empresa,
a exemplo de convênio médico que
tem sido alvo de muitas reclamações pelos trabalhadores. Sindicalize-se e fortaleça a nossa luta!

ELEITA COMISSÃO
DA PLR NA QUASAR
O Sindicato realizará assembleia na Quasar nesta quinta-feira,
dia 9, para discutir com os trabalhadores assuntos internos como unificação de vales e advertência, informa o diretor Zé Ricardo. Em relação ao vale, a empresa ainda não
informou como e quando implementará a unificação. O Sindicato
fez um acordo com a empresa para
que as advertências não tivessem
caráter punitivo, mas sua validade
venceu em abril, e, agora, ela quer
punir os trabalhadores que forem
advertidos a partir deste mês.
PLR. Foi formada a comissão
da PLR-2013 na Quasar com os
seguintes companheiros: Moacir
Queiros dos Santos, Marcos Antonio
Oliveira e Marcos Rogério Teixeira.

NA HELGA, PLR É DE R$ 678,00
Os trabalhadores da Helga aprovaram a PLR-2013 no valor de
R$ 678,00, que será pago em duas
parcelas, sendo a primeira em 30 de
junho e a segunda em 25 de novembro de 2013, sem metas, informa o
diretor Manoel Gabriel. Em 2012, a
PLR foi de apenas R$ 300,00.
Melhorou mas precisa avançar
muito mais.

PLR NA STARCENTER SERÁ
PAGA EM PARCELA ÚNICA
Saiu o acordo da PLR-2013 na
Starcenter. Em assembleia realizada no dia 2 de maio, os trabalhadores aceitaram a proposta no
valor de R$ 1.100,00, que será
pago em parcela única no dia 17
de julho de 2013. O diretor Mineirão informa que em relação à
PLR-2012, quando o pagamento
foi feito em duas parcelas, o valor
teve um acréscimo de 18%.

PRISMATEC: PLR É ATRELADA
A META DE ABSENTEÍSMO
Na Prismatec, os trabalhadores
vão receber a PLR-2013, no valor
de R$ 720,00, em duas parcelas
iguais de R$ 360,00. O diretor
Manoel Gabriel informa que a primeira parcela será paga no dia 25
de junho e a segunda em 15 de
dezembro de 2013, atrelada a
meta de absenteísmo individual. A
assembleia foi no dia 3 de maio.

Assembleia na Prismatec

VECON ADIA NEGOCIAÇÃO
E CAUSA INSATISFAÇÃO
Os trabalhadores da Vecon
estão impacientes com a demora
da Vecon na apresentação de proposta da PLR-2013 ao Sindicato e
à comissão. Estava agendada uma
reunião para o dia 3 de maio, mas
a empresa cancelou e remarcou
para 22 de maio. “Se a empresa
não vier com uma proposta concreta, a insatisfação só vai aumentar”, alerta o diretor Toquinho.

REFRIGERAÇÃO REAL:
REUNIÃO DA PLR NA QUINTA
Foi realizada uma assembleia
de mobilização pela PLR-2013
com os trabalhadores da Refrigeração Real, no dia 29 de abril,
quando foi escolhida a comissão
de negociação. O diretor Jacaré
informa que nesta quinta, dia 9, às
9h, haverá uma reunião de negociação com a empresa.

ALUMI TRIN: SINDICATO
COBRA REGULARIZAÇÃO
DE PROBLEMAS
Nesta segunda, dia 6, o Sindicato realizou uma assembleia de
mobilização dos trabalhadores
para exigir da Alumi Trin a regularização dos seguintes problemas: atraso no pagamento, recolhimento irregular do FGTS, trabalhadores sem registro, não tem Assembleia na Refrigeração Real
Cipa, não paga insalubridade e
TRABALHADORES
não fornece EPI. O Sindicato já
encaminhou o pedido de fiscalizaDA LASERTECH APROVAM PLR
ção à Delegacia Regional do TraSaiu o acordo da PLR-2013 na
balho, informa o diretor Aldo.
Lasertech em assembleia no dia 3
de maio. O valor é de R$ 500,00,
que será pago em duas parcelas nos
dias 15 de julho e 15 de agosto de
2013. Segundo o diretor Geovane,
na ocasião, os trabalhadores aprovaram ainda a troca dos 15 minutos
do horário de café, no período da
manhã, por igual período na saída.
Ou seja, eles sairão 15 minutos
Mobilizaçã na Alumi Trin
mais cedo. A equipe da campanha
PLR NA DELTA NÃO
de sindicalização estará na LaserTEM METAS
tech nesta quarta, dia 8. Fique
Em assembleia nesta segunda, sócio!
dia 6, os trabalhadores da Delta
aprovaram a proposta da PLR2013 no valor de R$ 1.000,00,
sem metas. O diretor Toquinho
informa que o pagamento será
feito em duas parcelas iguais,
sendo a primeira em 30 de agosto e a segunda em 30 de setembro de 2013.
Assembleia na Lasertech

PLR É APROVADA NA INCARD
SEM UNANIMIDADE

Trabalhadores da Incard em assembleia aprovam PLR
Para o Sindicato, a assem- PLR chegou a quatro salários
bleia na Incard para aprovação nominais, caindo para apenas
da PLR, no dia 3 de maio, teve um salário em 2012. Neste ano,
também o objetivo de mobilizar a empresa manteve a forma de
os trabalhadores para futuras pagamento de 1 a 4 salários
mudanças no sistema de paga- nominais, dependendo das
mento. Isso porque a empresa metas de produção e de qualidapaga PLR proporcional ao salá- de. “Na assembleia, explicamos
rio de cada um, e o desempenho aos trabalhadores por que o Sinruim no ano passado causou dicato defende PLR igual a
insatisfação nos trabalhadores todos e destacamos ainda a
do Chão de Fábrica. Tanto que a importância da escolha consproposta da PLR-2013 não teve ciente dos membros da comisaprovação unânime. Em 2011, a são”, diz o diretor Aldo.
REUNIÃO COM A FORJA FRIO
SERÁ NO DIA 14/5
Foi agendada uma reunião com
a Forja Frio para o dia 14 de maio,
às 15h, na sede do Sindicato em
Mauá. O diretor Geovane informa
que o Sindicato e a comissão dos
trabalhadores querem saber como
está a situação da empresa, que se
encontra em recuperação judicial,
além de obter informações sobre
FGTS, recolhimento para a Previdência Social, clientes e outros
assuntos internos. A falta de informações está inquietando os trabalhadores. Após a reunião, o Sindi-

cato comunicará aos trabalhadores
o resultado da reunião.

PLR NA REIFORMA
PREVÊ PLUS DE R$ 500,00
A PLR-2013 na Reiforma está
assegurada no valor de R$ 750,00,
mas poderá ter um plus de R$
500,00 dependendo do indicativo
atendimento aos clientes, segundo
o diretor Jacaré. Conforme proposta aprovada pelos trabalhadores em
assembleia, os R$ 750,00 serão
pagos em duas parcelas, sendo a
primeira em 29 de maio e a segunda em 10 de dezembro de 2013.

Polimetri. Os trabalhadores da Polimetri e seus familiares curtiram
um dia muito agradável na Colônia de Férias na Praia Grande, no dia
28 de abril. Com a colaboração do São Pedro, sobrou animação.

Sindicato participa de encontro
da Alcoa nos Estados Unidos
Nos dias 2 e 3 de maio, em
Pittsburgh, nos Estados Unidos, foi realizada a quarta edição do “Encontro de sindicatos globais da Alcoa”, um
evento anual que, neste ano,
reuniu lideranças sindicais de
11 países onde a Alcoa está
presente. O nosso Sindicato
foi representado pelo seu vicepresidente, José Braz, o
Fofão, que também esteve no
evento internacional em nome
da Confederação Nacional
dos Trabalhadores Metalúrgicos. Além do Fofão, do Brasil
estiveram presentes os companheiros José Maria Araújo
(CTB) e Antonio Jorge Agra
de Oliveira Farias (CUT).
Durante o evento, foi acertado que em julho, em data a
ser definida ainda, haverá um
encontro reunindo representantes de todos os sindicatos
de cidades onde a Alcoa está
instalada no Brasil. O objetivo
é discutir os problemas
enfrentados pelos trabalhadores e unir as forças no
enfrentamento das questões
em comum.
“O que pude perceber é
que em todos os países ali representados os problemas se
repetem. Ou seja, o desrespeito da chefia com os trabalhadores é generalizado, e as
críticas são mais contundentes
entre os europeus”, comenta
Fofão. Do encontro, surgiu

Encontro reuniu representantes de 11 países
um documento a ser entregue
à empresa.
Atento à fala de Klaus
Kleinfeld, presidente mundial e CEO da Alcoa, Fofão
anotou em uma folha de
caderno três itens mencionados pelo executivo como
condições básicas para o trabalhador crescer juntamente
com a empresa:
1. O que posso fazer para melhorar a empresa?
2. Eu me sinto valorizado
como trabalhador?
3. Eu faço parte de um time?
Quando chegou a sua vez
de se manifestar em nome dos

brasileiros, Fofão questionou
todos esses pontos: “É tudo
que a Alcoa não faz em Santo
André.” E arrematou: como os
trabalhadores podem se sentir
como integrantes de um time
se a PLR da Alcoa no Brasil
não é igual a todos, como
defende o Sindicato e os trabalhadores querem, mas, sim,
proporcional ao salário de
cada um. Ou seja, ganha mais
quem tem salário maior, que
são os chefes.
O presidente mundial da
Alcoa anunciou que três fábricas serão fechadas mas não
disse quais nem em que país.

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

Trabalhadores da Fundição
Antonio Prat’s Masó

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

Sindicalize-se!

Confira abaixo o calendário da Campanha
de Sindicalização. A equipe visitará as
empresas no horário das 11h às 14h para conversar com os companheiros. Sindicalize-se!
Dia 8/5 Max-Del e Lasertech
Dia 9/5 Copage
Dia 10/5 MRS

Faleceu José Ibrahim

O sindicalista José
Ibrahim faleceu no
dia 2 de maio, em São
Paulo. Ele projetouse nacionalmente, aos
22 anos, ao liderar em
1968, na Cobrasma, a
primeira grande greve
após o Golpe Militar.
Na época era presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de

Osasco. Foi um dos
fundadores da Força
Sindical e, ultimamente, era dirigente
da UGT.
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