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PARTICIPE DA AÇÃO DO SINDICATO PARA
RECUPERAR PERDAS DO FGTS DESDE 1999
“Você que é sócio do Sindicato e teve carteira assinada
desde 1999 tem direito de recuperar as perdas de até 88,3%
no seu FGTS. Participe da ação judicial encabeçada pelo Sindicato
contra a Caixa Econômica Federal”

Keiper: PLR e abono no total de R$ 7.000
Enquanto isso na
Alcoa ...

Na semana, foram fechados acordos
da PLR-2013 na Keiper e na TRW. Na
Keiper, entre a PLR e o abono, os trabalhadores receberão um total de R$
7.000,00. Na TRW, a PLR ficará entre
R$ 4.550,00 e R$ 4.950,00. Foram
aprovados ainda acordos da PLR na
Mecnil e na Renetec.
Páginas 3 e 4

Patrões se articulam
para melar campanha
salarial de 2013
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SINDICATOS PEDEM REPRESENTAÇÃO DE
TRABALHADORES NO CONSELHO DA TUPY
TRABALHADORES DA ANDRÔMEDA
ENTRAM EM GREVE

PARVA NEGA PLR E TRABALHADORES
PROTESTAM CONTRA INTRANSIGÊNCIA

PROPOSTA DA PLR DA FTE É REJEITADA
Páginas 2 e 3

Parabéns aos ganhadores do 4º sorteio

Andréia, Alexandre (Polimetri), Pedro e Osmar

Osmar e Marcelo (Tector)

Fábio (Quasar) e Zé Ricardo

Patrões se articulam para
melar campanha salarial

Todo ano é a mesma história.
Basta aproximarmos do segundo
semestre, quando as categorias
profissionais mais mobilizadas
iniciam suas respectivas campanhas salariais (como é o caso da
nossa categoria), e grande parte do
empresariado aciona suas assessorias de comunicação para começar
a choradeira contra os reajustes
salariais, que a imprensa reproduz
em alta fidelidade.
A desculpa padrão de 2013 é
que a inflação alta e o ritmo lento
do crescimento da economia brasileira prejudicarão as negociações salariais. Ainda nem bem
chegamos à metade do ano, e muitos empresários e seus porta-vozes
da grande mídia já dão como perdido o ano. E querem que a gente
acredite nessa lorota.
Enquanto isso, grande parte das
empresas aumenta as horas extras e
as empresas industriais que têm o
capital aberto (e, portanto, têm que
apresentar uma contabilidade mais
transparente e atualizada) contabili-

zam os ganhos que já incorporam
com a desoneração dos impostos
que incidem sobre a folha de pagamento. Uma decisão do governo da
presidenta Dilma Rousseff para estimular os investimentos industriais.
Conclusão: a manipulação
está na ordem do dia com o objetivo claro de melar nossa campanha salarial 2013.
É hora, portanto, de reagir.
Como?
Os patrões só nos respeitam
mobilizados. E quando deixamos
claro, através de nossa disposição
de luta, dentro e fora da fábrica,
que vamos defender a parte que
nos cabe nas riquezas que ajudamos a gerar.
É hora de você defender seus
ganhos, conquistados com uma
batalha diária, que consome suas
energias, esforços e disciplina no
Chão de Fábrica. A estratégia é
muito simples: junte-se à companheirada da fábrica e participe de
todas as mobilizações do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá.
Se você ainda não é sindicalizado, a hora é agora. Quanto mais
provarmos para os empresários que
estamos dispostos a lutar pela parte
que nos cabe da riqueza que ajudamos a produzir, mais avanços teremos na Campanha Salarial de 2013.
Converse com sua família, troque ideias com seus companheiros
e companheiras no Chão de Fábrica. Deixe claro para sua chefia que
tem consciência das manipulações
que parte dos patrões tenta fazer
contra nossos interesses.
Cícero Martinha, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá

SINDICATOS REIVINDICAM REPRESENTAÇÃO
DE TRABALHADORES NO CONSELHO DA TUPY

Diretores dos Sindicatos dos
Metalúrgicos de Santo André e
Mauá e de Joinville (SC) reuniramse com o presidente do Bndes
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Luciano Coutinho, no dia 29 de maio, no
Rio de Janeiro, para discutir a participação dos trabalhadores no
Conselho Administrativo da Tupy.
Com representante no Conselho, o objetivo é tornar o relacionamento dos trabalhadores com a
empresa mais transparente, com
informações mais precisas sobre
os planos do grupo em relação às
quatro plantas – de Mauá, de Joinville (SC) e as duas no México.
Assim, se evitaria, por exemplo,
demissão em massa como ocorreu
em Mauá em 2012.
Sivaldo Pereira, o Espirro, que
representou o Sindicato juntamente com o diretor Pedro Paulo na
reunião, informa que os sindicalistas cobraram de Luciano Coutinho a garantia de que o Bndes
investirá na Tupy levando em
consideração também o lado
social, em benefício dos trabalha-

REDE INTERNACIONAL

dores, e não apenas visando o
lucro da empresa. Investir na qualificação profissional seria uma
das ações do Bndes em prol dos
trabalhadores, medida essa que é
vista com bons olhos pelo presidente do Bndes. Pelo Sindicato de
Joinville participaram o presidente Sebastião e o vice Rodolfo.
Por meio da BndesPar, o Bndes
é um dos controladores da Tupy,
ao lado da Previ, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil. Os Sindicatos vão procurar também a Previ para discutir
a representação dos trabalhadores
no Conselho da Tupy.

Da esquerda: Sebastião (presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville), Rodolfo (vicepresidente), Espirro e Pedro Paulo

O próximo passo para integrar
a ação dos sindicatos que representam os trabalhadores da Tupy é
a criação da rede internacional,
envolvendo também os sindicatos
das duas plantas no México. A iniciativa está sendo coordenada pela
CNTM (Confederação Nacional

dos Trabalhadores Metalúrgicos).
Com a rede internacional, que
deve ser criada no segundo semestre, o objetivo é fortalecer a luta
dos trabalhadores para ampliar as
conquistas, unificando os benefícios e eliminando as diferenças salariais existentes entre as plantas.

Os trabalhadores da Andrômeda, em greve desde segundafeira, 3 de junho, decidiram em
assembleia na manhã desta quarta-feira, 5, suspender a paralisação e voltar ao trabalho.
O diretor Geovane explica
que o Departamento Jurídico do
Sindicato entrará com pedido de
dissídio coletivo no Tribunal
Regional do Trabalho para negociar as reivindicações.

Segundo Geovane, dois fatos
foram fundamentais para a indignação dos trabalhadores: a proposta da PLR-2013 e a forma
como vêm sendo tratados pelo
gerente de fábrica. Os companheiros exigem respeito e não
aceitam ser chamados de incompetentes.
Quanto à PLR, os trabalhadores não concordam com o valor
proposto pela empresa.

TRABALHADORES DA ANDRÔMEDA
ENCERRAM GREVE

APÓS REJEIÇÃO DA PRIMEIRA PROPOSTA, TRABALHADORES DA TRW APROVAM PLR

Os trabalhadores da TRW aprovaram nesta terça, dia 4, a PLR2013, negociada pelo Sindicato,
comissão e empresa após a rejeição da primeira proposta na semana passada. Com a nova proposta,
a PLR ficará entre R$ 4.550,00 e
R$ 4.950,00, dependendo do cumprimento das metas de produção,
absenteísmo e reclamação de
cliente, informa o diretor Aldo. A
PROPOSTA DA
METASA É REJEITADA
EM ASSEMBLEIA
Os trabalhadores da Metasa
rejeitaram a proposta da PLR2013, em assembleia realizada
no dia 29 de maio. O Sindicato
entregou a pauta para reabrir as
negociações, e uma nova reunião
com a empresa ficou agendada
para esta quinta-feira, dia 6 de
junho, às 14h30.
A proposta rejeitada é no valor
de R$ 2.400,00, atrelado a metas
de produção, a ser pago em duas
parcelas. Os trabalhadores reivindicam PLR de R$ 2.600,00 e
a revisão das metas, informa o
diretor Aldo. Após a reunião com
a empresa, o Sindicato convocará
os trabalhadores para uma nova
assembleia.

Assembleia na Metasa

SAI O PRIMEIRO ACORDO
DA PLR NA RENETEC
Foi fechado o acordo da PLR2013 na Renetec. Em assembleia
nesta terça, 4, os trabalhadores
aprovaram a proposta no valor de
R$ 1.0000, a ser pago em duas parcelas: a primeira no dia 30 de julho
e a segunda em 15 de novembro,
informa o diretor Gil Baiano. É o
primeiro acordo da PLR na empresa. Em breve, a equipe de sindicalização estará na Renetec.

primeira parcela, de R$ 3.400,00,
será paga já nesta sexta, dia 7, e a
segunda, cujo valor depende das
metas, no dia 31 de janeiro de
2014. Na renegociação da PLR,
foram revistos tanto o valor quanto as metas, conforme reivindicação dos trabalhadores.

Em assembleia nesta
terça, os trabalhadores
aprovaram o acordo

Trabalhadores da Mecnil

PLR NA MECNIL É ATRELADA
A META DE ABSENTEÍSMO
Os trabalhadores da Mecnil
aprovaram em assembleia no dia
29 de maio a PLR no valor de R$
1.200,00, sendo R$ 900,00 garantidos. Conforme o acordo, a empresa
pagará R$ 600,00 no dia 31 de
julho de 2013. O diretor Gil Baiano
explica que, no dia 15 de janeiro de
2014, os trabalhadores receberão
R$ 300,00 fixos mais R$ 300,00
atrelados a metas de absenteísmo
individual. Quem tiver até 1.500
minutos de absenteísmo injustificado receberá esse valor integralmente. Acima de 1.500 minutos, haverá
perda proporcional. Durante a
assembleia, o Sindicato falou da
importância da sindicalização para
reforçar as nossas lutas e vários trabalhadores tornaram-se sócios no
mesmo dia.

PROPOSTA DA PLR DA FTE
É REJEITADA
Em assembleia nesta segunda,
dia 3, os trabalhadores da FTE
rejeitaram, por ampla maioria, a
proposta da PLR-2013 no valor de
R$ 2.650,00. O Sindicato vai pedir
à empresa a reabertura de negociações, informa o diretor Cica. Os
trabalhadores devem se manter
mobilizados para conquistar a PLR
que atenda os seus anseios.

ELEIÇÃO DA COMISSÃO
DA PLR NA PRYSMIAN
A eleição da comissão da PLR2013 na Prysmian será nos dias 11
e 12 de junho, informa o diretor
Jacaré. São os seguintes os candidatos para as duas vagas: Ney
Primo, Gildásio Marrom, Antonio
Carlos da Silva, Zé Colmeia e Zé
Gotinha.

ASSEMBLEIA NA QUASAR
NESTA QUINTA DISCUTE PLR
O Sindicato realiza assembleia
na Quasar nesta quinta, dia 6 de
junho, às 14h, para colocar em
votação a proposta da empresa
para os trabalhadores. O Sindicato
e a comissão reuniram-se com a
Quasar nesta quarta para negociar,
entre outros itens, a PLR.

SINDICATO COBRA DA
PARANAPANEMA MEDIDAS
DE SEGURANÇA
Em maio, ocorreram, pelo
menos, 10 acidentes de trabalho,
com afastamento ou não do trabalhador, na Paranapanema Utinga. O Sindicato já conversou
com os cipeiros sobre isso e vai
procurar a direção da empresa
para cobrar medidas efetivas que
tornem o ambiente de trabalho
seguro, informam os diretores
Mineirão e Ceará.
“É preciso apurar por que
estão ocorrendo tantos acidentes
na empresa para poder sanar os
problemas. Não vamos tolerar
nenhum tipo de acidente, independentemente da gravidade”,
alertam os diretores.

PARVA NEGA PLR E TRABALHADORES PARAM CONTRA
INTRANSIGÊNCIA DO PATRÃO
A direção da Parva pagou para no valor de R$ 1.200,00 e agora
ver e os trabalhadores deram a res- mandou o recado de que não terá
posta, entrando em greve nesta nada neste ano”, diz o diretor Jacaterça, 4, de manhã, para exigir a ré. Os trabalhadores estão revoltaPLR-2013. A insatisfação no Chão dos com a intransigência da emprede Fábrica vinha aumentando nos sa, pois eles vêm fazendo até horas
últimos dias, pois a empresa deci- extras atendendo a convocação da
diu, unilateralmente, que não vai chefia. Nesta quarta, às 7h, o Sinpagar a PLR neste ano e recusou- dicato fez uma nova assembleia e,
se a negociar com o Sindicato. sem proposta da Parva, os traba“Em 2012, a empresa pagou a PLR lhadores mantiveram a greve.

Insatisfeitos com
o patrão que se
nega a negociar a
PLR, trabalhadores da Parva
decretaram greve

Participe da ação do Sindicato para
cobrar perdas do FGTS desde 1999

“Você que é sócio do Sindicato e teve carteira assinada desde 1999 tem direito de recuperar perdas de até 88,3% no seu
FGTS. Participe da ação judicial encabeçada pelo Sindicato contra a Caixa Econômica Federal".
O Sindicato entrará com ação coletiva na Justiça Federal para pedir a revisão do
Documentos necessários
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em nome dos trabalhadores sindiXerox de
calizados da base, a fim de reivindicar as perdas decorrentes da correção incorreta
- Cédula de identidade
da TR (Taxa Referencial) aplicada sobre o Fundo de Garantia desde 1999. Para
- Comprovante de endereço
cobrar a revisão na Justiça, o trabalhador tem de aderir à ação. Os documentos neces- Página da Carteira de Trabalho
sários estão relacionados ao lado. Para mais informações, procure o dirigente sindionde consta o número do PIS/Pasep
cal ou o Departamento Jurídico do Sindicato. Os aposentados também têm direito de
- Extrato do FGTS fornecido pela Caixa
requerer a revisão, desde que tenham tido conta vinculada a partir de janeiro de 1999. Econômica Federal

Trabalhadores da Keiper aprovam PLR e abono no total de R$ 7.000,00
Os trabalhadores da Keiper
aprovaram nesta quarta, dia 5, a
proposta negociada entre o Sindicato, a comissão e a empresa,
que prevê PLR-2013 de R$
5.000,00 e abono de R$
2.000,00,
totalizando
R$
7.000,00. O diretor Geovane
informa que a PLR será paga
em duas parcelas, sendo o valor
de R$ 3.500,00, a título de antecipação, no dia 21 de junho de
2013. Em 16 de fevereiro de
2014, os trabalhadores terão R$

500,00 garantidos, mais R$
1.000,00 atrelados a metas.
Quanto ao abono, os trabalhadores podem optar por receber a
metade junto com a primeira
parcela da PLR e o restante em
dezembro ou o valor total em
dezembro. Geovane destaca a
importância da antecipação da
negociação do abono, que sempre ocorreu após o fechamento
da campanha salarial, junto com
a PLR, pois permite que o trabalhador posa se programar.

Santo André terá 13 corredores de ônibus
Com o objetivo de aumentar a velocidade
média dos ônibus e melhorar o tráfego, o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de
Santo André prevê a construção de 13 corredores de ônibus nas principais vias da cidade.
O prazo de implementação é de cinco anos. O
prefeito Carlos Grana apresentou o projeto ao
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para obter financiamento, o que deve

ocorrer em breve.
Além dos corredores de ônibus, as ações
na área de transporte coletivo incluem o
Bilhete Único, cujo início de operação será
no dia 10 de junho, a ampliação e renovação da frota, mais ônibus acessíveis em circulação, melhoria dos terminais e rearranjo
das linhas municipais de acordo com a
demanda.
Participação popular. Ao dar posse
aos 40 membros do CMPP (Conselho Municipal de Planejamento Participativo) nesta segunda, o prefeito
Carlos Grana destacou que a população voltou a ter voz na Administração. O CMPP se encarregará de
planejar as prioridades de Santo
André para os próximos quatro anos.

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 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. A equipe visitará as empresas para conversar com os companheiros.
Dia 6/6
Dia 7/6
Dia 10/6
Dia 11/6
Dia 12/6
Dia 13/6
Dia 14/6
Dia 14/6

Caldeiras a Vapor Brasil
STM
Refrigeração Real
S. Naldi
AC Metalúrgica
IMEI/Calpreci
Metalfor
Eurobrás
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