Rumo
aos
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

Jornal 759 - 18 de junho de 2013

Pedro Ladeira/Folhapress

Faltam
95 dias

Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá

Avançamos para novo estágio democrático

Ao longo dos 80 anos do Sindicato
dos Metalúrgicos de Santo André e
Mauá, que comemoraremos em 23 de
setembro próximo, conquistamos várias
vitórias democráticas através da mobilização popular.
Muitas delas semelhantes às recentes
manifestações populares que acabamos

de assistir nesta semana, lideradas por
jovens que querem rediscutir o transporte público, o reajuste das passagens
de ônibus, a qualidade da educação que
recebem e a assistência médica cada vez
mais precária e distante.
É hora de o discurso dar lugar às
ações e atitudes de nossos governantes.

Diretor Sapão em assembleia na Quasar

TRABALHADORES DA QUASAR APROVAM PLR E NOVA JORNADA
SINDICATO DISCUTE INSALUBRIDADE COM MAXION

SIPRA/SIPRATECH: REAJUSTE DO VALE-ALIMENTAÇÃO E PLR

PROTESTO NA ACC POR REAJUSTE DO VALE-REFEIÇÃO
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Em todos os níveis. Senão, as ruas continuarão a ecoar com grande intensidade
o que faz parte de nossas mobilizações
permanentes, enquanto categoria profissional e sindicatos, no dia a dia do nosso
Chão de Fábrica e dos bairros e vilas
onde vivemos com nossos familiares e
amigos.
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FGTS

Junte-se à ação para recuperar o que você
perdeu desde 1999. Venha ao Sindicato e
faça a sua adesão para cobrar na Justiça as
perdas que podem chegar a 88,3% no seu
FGTS.
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Sindicalize-se!

Confira abaixo o calendário da Campanha de Sindicalização. A equipe visitará as empresas para conversar com os companheiros:
Dia 19/6
Dia 20/6
Tec Fort
Dia 21/6

Al Puxadsores
Tec Dobra/
ACD Chapas

24/6
25/6
26/6
28/6

Ferpak
Tecno Metal
JEA
FTE

Avançamos para novo estágio democrático

Ao longo dos 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá, que comemoraremos em 23 de setembro próximo,
conquistamos várias vitórias democráticas através da mobilização
popular.
Muitas delas semelhantes às
recentes manifestações populares
que acabamos de assistir nesta
semana, lideradas por jovens que
querem rediscutir o transporte
público, o reajuste das passagens
de ônibus, a qualidade da educação que recebem e a assistência
médica cada vez mais precária e
distante.
Nossa categoria profissional,
representada pelo nosso Sindicato,
foi para a rua na campanha “O
Petróleo é Nosso”, pelo direito do
voto feminino, contra as seguidas
ondas de carestia, pela Anistia e
contra a ditadura militar.

Mobilizados, ajudamos a construir uma das mais avançadas
Constituições Republicanas, através da Constituinte de 1988. Garantimos os direitos das mulheres
trabalhadoras, principalmente às
gestantes. Confirmamos o FGTS,
o Décimo Terceiro e as Férias. Ou
seja, mobilizados e atuantes fizemos nossa parte.
E, agora, participamos ativamente dos grandes avanços institucionais que só são possíveis através da sociedade organizada. O
que significa transferir nossas expectativas de avanços sociais para
a correia transmissora que só os
partidos políticos, sindicatos e associações de moradores conseguem implementar através do
exercício democrático.
Pois, através das entidades organizadas, mantemos a memória
do que nos incomoda histórica e
socialmente e, principalmente,
conseguimos medir a cada etapa
o que ainda falta para ser conquistado.
Por isso, com a experiência que
acumulamos como Sindicato, como trabalhadores e trabalhadoras
que participaram de todos os grandes avanços sociais, através de
suas representações na comunidade organizada e nos partidos políticos, conquistamos um governo
democrático e popular, com Lula e
Dilma.
Avançamos a ponto de hoje
estarmos eufóricos e cheios de
esperança com a movimentação

Assembleia na Cofap durante greve em 1989

Movimento por abono deu origem ao 13º salário em 1962
que a população (especialmente,
os mais jovens) demonstrou nesta
semana.
Mais de 500 mil brasileiros e
brasileiras, de todas as idades, e de
todos os cantos do País, levaram
para as ruas reivindicações que
nunca saíram da nossa pauta (e
basta uma consulta aos arquivos
dos nossos jornais para confirmar):
a luta por melhores condições de
transporte, por mais educação e
saúde.
Uma agenda que defendemos
no Chão de Fábrica com o apoio
de uma das classes trabalhadoras
mais conscientes do nosso país,
que é a que faz parte de nossa categoria aqui no Grande ABC.
Por isso, com o advento das
mobilizações de rua, pacíficas e
determinadas, envolvendo vários
setores sociais, percebemos que a
democracia brasileira avança para
um novo estágio.

Um estágio no qual deixaremos
para trás os discursos e promessas
eleitorais, que só surgem nas campanhas eleitorais. E começaremos
a construir de fato o Brasil em que
já temos garantido a comida, mas
que queremos, porque precisamos,
de muito mais.
Precisamos de uma Educação
que eduque; de uma Saúde que
previna doenças e nos proteja. De
agentes do Estado que apoie a população dirigindo investimentos
para nosso bem estar. E principalmente de meios de transporte que
nos tratem como seres humanos e
não nos acumulem como sardinhas em jornadas que superam
cinco horas diárias, comprometendo nossa qualidade de vida, já
precária.
Cícero Martinha, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá

TRABALHADORES DA QUASAR APROVAM PLR E NOVA JORNADA

Os trabalhadores da Quasar, de Sertãozinho,
aprovaram na última quinta, dia 13, em assembleia,
a proposta da PLR, redução da jornada de trabalho
semanal em um hora e dez minutos e unificação dos
vales refeição e alimentação. Segundo o diretor José
Ricardo, a PLR é de R$ 3.500,00 fixos. O valor será
pago em duas parcelas: R$ 1.600,00 em 20 de julho
de 2013 e R$ 1.900,00 em 20 de janeiro de 2014.
Quanto ao novo horário, a partir de 1º de julho,
os trabalhadores do primeiro turno trabalham de
segunda a sexta das 5h40 às 14h20 e nos sábados
alternados das 5h40 às 14h. Já os companheiros do
segundo turno cumprem jornada das 14h20 às 23h
de segunda a sexta e das 10h às 17h05 nos sábados
alternados. Atualmente, a jornada semanal é de 43
horas e dez minutos. Com o novo horário, a jornada
semanal será de 42 horas, sem redução salarial.
Já a unificação dos vales refeição e alimentação
SIPRA/SIPRATECH: REAJUSTE DO
VALE-ALIMENTAÇÃO E PLR
Depois de rejeitarem duas propostas em assembleia, os trabalhadores da Sipra/Sipratech reivindicaram, além da PLR, reajuste do valealimentação, que estava congelado.
Em negociação com o Sindicato, a
empresa fez uma nova proposta
com a PLR de R$ 1.000 e vale-alimentação reajustado para R$
157,00 neste mês e para R$ 200,00
em fevereiro de 2014. Os trabalhadores vão receber a PLR em parcela única no dia 16 de agosto. O
cipeiro Daniel participou das negociações.

CALDERMEC: ACORDO DA
PLR E PENDÊNCIAS
Após a rejeição da proposta inicial da PLR-2013 de R$ 951,00
pelos trabalhadores, o Sindicato
voltou a negociar com a Caldermec, que elevou para R$ 1.100,00,
valor aprovado em assembleia. O
diretor Jacaré diz que há outras
pendências na empresa. A Cipa é
uma delas. O Sindicato cobrou a
eleição de cipeiros. Quanto ao
plano de saúde, a Caldermec substituiu o Porto Seguro pelo Bradesco. Ela havia informado que o valor
da co-participação seria mantido,
porém, passou de R$ 56,00 para R$
70,00, o que acabou gerando reclamações dos trabalhadores. O Sindicato propôs à empresa que apresente outra opção. A Caldermec se
comprometeu ainda a regularizar o
recolhimento do Fundo de Garantia
no prazo de 30 dias.

Trabalhadores da Quasar aprovam acordo

valerá a partir de 15 de setembro e será opcional. Ou
seja, o trabalhador poderá escolher se quer um
único vale ou manter os dois. Feita a opção, não
poderá mudar durante um ano. Com a unificação
dos vales, o trabalhador poderá fazer compras em
supermercados na aquisição de alimentos pelo valor
total dos dois vales.

PLR NA KRAFT
É SEM METAS
Saiu o acordo da PLR-2013 na
Kraft, de Santo André. Segundo o
diretor Manoel Gabriel, a proposta da empresa no valor de R$
700,00 foi aprovada pelos trabalhadores em assembleia nesta
segunda, 17. O pagamento será
em duas parcelas iguais nos dias
20 de julho e 20 de dezembro de
2013.

Assembleia na Kraft

PROTESTO NA ACC POR
REAJUSTE DO VR
Os trabalhadores da ACC cruzaram os braços na última sextafeira, 14, em protesto contra a
empresa que se nega a atender a
reivindicação de elevar o valor do
vale-refeição para R$ 17,00, informa o diretor Jacaré. E os trabalhadores continuam mobilizados para
lutar pela ampliação de suas conquistas.

Protesto dos trabalhadores na Acc

SINDICATO DISCUTE
INSALUBRIDADE COM MAXION
O Sindicato reúne-se com a
Maxion nesta sexta-feira, 21, às
10h, para retomar a discussão do
adicional de insalubridades aos trabalhadores da usinagem e das áreas
de preparação e pó químico do
setor de pintura. Em março, a
empresa atendeu parcialmente as
nossas reivindicações, passando a
pagar a insalubridade aos mecânicos de manutenção do setor de fundição, porém, ficou ainda em aberto o acerto dos atrasados, informa o
diretor Manoel do Cavaco. Na próxima reunião, serão discutidas
todas as pendências relativas à insalubridade.

VOTE CONSCIENTE NA
ELEIÇÃO DA CIPA NA ALCOA
Companheiros da Alcoa, a eleição da Cipa será no dia 1º de julho,
das 5h30 às 22h. Os nomes dos
cinco titulares e quatro suplentes
eleitos serão conhecidos no mesmo
dia, informa o diretor Galo. Voto
consciente de cada um será essencial para eleger cipeiros que cumprirão de fato o seu papel de lutar
pela segurança no local de trabalho.

PRENSA PEÇAS RESISTE A
NEGOCIAR PLR
O Sindicato procurou a Prensa
Peças para negociar a PLR-2013,
mas não obteve nenhuma proposta até o momento. O diretor Toquinho informa que o Sindicato vai
continuar a cobrar a empresa, e
alerta os trabalhadores que fiquem
mobilizados para pressioná-la a
negociar a PLR.

REJEITADA PROPOSTA DA
PLR NA TEC TOR
Em assembleia nesta segunda,
17, os trabalhadores da Tec Tor
rejeitaram a proposta da PLR-2013
no valor de R$ 1.200,00. O Sindicato entregou uma pauta à empresa
nesta terça, 18, para reabrir as negociações, informa o diretor Aldo.

Trabalhadores da Tec Tor
ELEITA COMISSÃO
DA PLR NA PRYSMIAN
Ney Primo e Zé Colmeia foram
eleitos para a comissão de negociação da PLR na Prysmian, informa o
diretor Jacaré. No dia 12 de junho,
o Sindicato reuniu-se com a empresa para discutir a pauta entregue em
7 de junho e está acompanhando as
providências adotadas.

ELEIÇÃO DA CIPA
NA PARANAPANEMA
As inscrições para a eleição da
Cipa gestão 2013/2014 na Paranapanema Capuava estão abertas até
sexta-feira, 21, no setor de Engenharia do Trabalho, das 8h às 17h.
A eleição será no dia 3 de julho e a
apuração no dia seguinte, informa o
diretor Saradão. Serão escolhidos
cinco titulares e quatro suplentes.
Vote em companheiros conscientes
de suas obrigações como cipeiro.

MAIS ACORDOS DA PLR
PLR NA OMEGATEC É PAGA
Na semana, foram fechados
EM DUAS VEZES
Os trabalhadores da Omegatec ainda acordos nas seguintes
aprovaram o acordo da PLR-2013. empresas:
- Incomase
Pela proposta aprovada em assem- Technos Prime
bleia, o valor de R$ 700,00 será
- Inove
pago em 30 de junho e 30 de agos- Phenestral
to, sem metas, informa o diretor
- JEA
Geovane.

Recupere as perdas do seu FGTS

Você, sócio do Sindicato, ainda
não aderiu à ação coletiva para
recuperar as perdas do seu FGTS
desde 1999? Não perca tempo.
Venha ao Sindicato munido dos
documentos relacionados ao lado.
Saiba que as perdas podem chegar
a 88,3%, porque desde 1999 sua
conta vinculada foi corrigida de
forma incorreta pela TR (Taxa

Referencial). Os aposentados que
tiveram conta vinculada a partir
de janeiro de 1999 também podem
aderir à ação contra a Caixa
Econômica Federal.
Caso você tenha alguma dúvida,
procure um diretor sindical ou
venha ao Sindicato. Há uma equipe
de plantão que dará toda orientação a você.

Documentos necessários

Xerox de

- Cédula de identidade
- Comprovante de endereço
- Página da Carteira de Trabalho
onde consta o número do PIS/Pasep
- Extrato do FGTS fornecido pela Caixa
Econômica Federal
- Carta de concessão da aposentadoria
(só para os aposentados)

Local: rua Gertrudes de Lima, 202, Centro, Santo André, no térreo
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 7h às 19h

Festa junina é atração
no fim de semana

O Arraiá de Paranapiacaba e a
29ª Festa Junina da Cidade de
Mauá são opções de diversão na
certa para os próximos dois fins
de semana. Em Mauá, a festa já
está rolando há duas semanas,
com grandes shows a cada dia.
No último fim de semana, Ivete
Sangalo e a dupla Rionegro &
Solimões animaram o público.
Estão programados ainda shows
de Soweto, Sampa Crew, Edson
e Hudson, Marcos e Belutti,
entre outros.
Arraiá de Paranapiacaba
Data: 22, 23, 29 e 30 de junho,
das 14h às 22h
Local: Rua Antonio Olyntho, s/n
e em 19 empreendimentos da Vila.
Atrações: Barracas de comidas e
bebidas típicas, brincadeiras, apresentação de quadrilhas e Circuito
Arraiá da Vila, com a participação

de 19 empreendimentos locais que
oferecerão pratos típicos
Mais informações:
(11) 4439-0237
29ª Festa Junina de Mauá
Data: 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de
junho
Local: Paço Municipal
Ingresso: deve ser trocado antecipadamente por 1 kg de alimento
não perecível (arroz, feijão, leite
em pó, café e óleo de cozinha) até
quinta-feira antes de cada fim de
semana, na Rua Dom José Gaspar,
101, bairro Matriz ou no Teatro
Municipal, Rua Gabriel Marques,
353, vila Noêmia, das 9h às 20h.
Atrações: 40 barracas de comidas
e bebidas típicas e parque de
diversões. Aos sábados e domingos o acesso à festa será liberado a
partir das 13h. Às sextas o acesso
será após as 18h.

Espirro na assembleia na Tupy

Sindicato volta a discutir PLR com Tupy
O Sindicato, a comissão e a
Tupy voltam a se reunir nesta
quarta, às 13h30, para discutir a
PLR-2013, após a rejeição da
primeira proposta em assembleia no dia 13 de junho.
“Esperamos que a empresa
traga uma proposta para que a

PLR atenda aos anseios dos trabalhadores”, diz Sivaldo Pereira, o Espirro. A Tupy propõe o
pagamento da primeira parcela,
de R$ 2.500,00, em 1º de julho
e a segunda parcela, conforme
metas, em 10 de fevereiro de
2014.

3º Arraiá do Sindicato

Vem aí o

no dia 20 de julho. Não Perca
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