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Fechados mais acordos da PLR. Confira

Na semana, foram fechados, pelo menos, mais oito acordos da PLR, beneficiando trabalhadores de
empresas de diferentes portes, como Scórpios, FTE, Zincagem Marisa, Tecnor, Tanesfil, Diniz, Usimec e
Tekfort. Se na sua empresa a PLR ainda não foi negociada, procure um dos dirigentes sindicais ou o Sindicato. Ou ligue para a Linha Direta com o Chão de Fábrica: 0800-11-1239.
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11 de julho: Dia Nacional de Luta

Marcello Casal Jr./ABr

As centrais sindicais – Força
Sindical, CUT, CTB, NCST e
UGT – convocam os trabalhadores e a população em geral
para participarem de mobilizações
no dia 11 de julho, em defesa da
democracia e dos direitos dos trabalhadores.
O objetivo é exigir do governo
e do Congresso Nacional medidas concretas que atendam as
reivindicações da classe trabalhadora. Confira os principais
itens da pauta trabalhista no
quadro ao lado.
No dia 11 de julho, quintafeira, haverá manifestações de
protesto, greves, paralisações e
passeatas em todo o país por um
Brasil mais justo e igualitário,
com valorização da classe trabalhadora e com melhor distribuição
de renda.

Milhares de trabalhadores de todo o país participaram da 7ª Marcha em Brasília no dia 7 de março

PAUTA TRABALHISTA

- Fim do fator previdenciário
- Jornada de 40 horas semanais sem
redução salarial
- Reajuste digno para os aposentados
- Mais investimento em Saúde, Educação e

Mais Educação, mais Saúde,
mais Segurança
Página 2
IGUALDADE RACIAL

Cartilha traz orientações para combater
racismo no trabalho
Página 4

Segurança
- Transporte público de qualidade
- Fim do projeto 4.300 da terceirização
- Reforma agrária
- Fim dos leilões de petróleo

PLR de acordo com a lei 12.832/2013

Sindicalize-se!
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Confira abaixo o calendário da Campanha de Sindicalização. A equipe visitará as seguintes empresas para conversar com os companheiros:
Santo André
Mauá
3 e 4/7 Paranapanema Utinga
3/7
Tanesfil
5/7
Arte Aço
4/7
Tag
10/7
Eurobrás
5/7
Luankar
12/7
MRP/KBR

Mais Educação, mais
Saúde, mais Segurança

Depois de algumas semanas de
manifestações, com as ruas cheias de
jovens das várias classes sociais, conseguimos acordar vários setores do
Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.
Até um deputado federal que já
havia sido julgado e condenado foi
levado à prisão, o primeiro desde
1988. O Congresso Nacional resolveu trabalhar e votar várias leis que
estavam nas gavetas. E a Presidência
da República e os executivos dos
Estados e Municípios agiram com
rapidez para mobilizar suas bases
para tentar entender e atender às
novas demandas da população.
Claro que a elite conservadora já
assumiu os microfones e programas
de televisão para tentar manipular as
manifestações e nos explicar o que
aconteceu de errado com o recente
passado político brasileiro.
São oportunistas que querem
diminuir os recentes avanços sociais
dos governos Lula e Dilma, quando o
Brasil incluiu mais de 40 milhões de
novos consumidores no seu mercado
interno. Uma elite rancorosa que, ao
longo dos séculos, tratou esses
milhões de brasileiros excluídos
como cidadãos de segunda classe,
sem direito a sequer a garantia da
próxima refeição.
O que nós, do Chão de Fábrica,
do seio das periferias, espremidos
diariamente nos trens e ônibus superlotados, convivendo com uma escola
que finge que educa, com postos
médicos que simulam atendimento e
nos devolvem para casa doentes e
com uma segurança pública truculenta e ineficaz na solução e punição dos
crimes que nos incomodam, queremos e, por isso, em grande parte

apoiamos as manifestações, é um
governo que (em todas as instâncias)
trabalhe de verdade de acordo com os
preceitos democráticos: com e para o
povo.
As manifestações é o povo esperneando, chamando a atenção para
nossos problemas no atacado, gritando palavras de ordem que tentam
sensibilizar os políticos que dependem do nosso voto para a própria
sobrevivência.
No site http://www.causabrasil.com.br/ (copie o link e coloque no
buscador de seu computador), que
monitora, em tempo real, os principais temas das redes sociais no Brasil, entre os principais assuntos tratados estão: educação, segurança e
saúde.
O site registra mais de um milhão
de manifestações dos internautas e o
que percebemos é que os temas em
destaque são bandeiras que o movimento sindical e popular já defende
há décadas.
E basta uma consulta aos nossos
arquivos e à História recente dos
movimentos populares para descobrirmos, também, a constante indiferença dos vários políticos e governantes para com as nossas demandas.
Mesmo assim, com grandes dificuldades, conseguimos emplacar o
restabelecimento da democracia formal, o controle inflacionário com o
Plano Real e uma melhor distribuição
de renda nos governos Lula e Dilma.
O que as atuais manifestações
deixam claro é que cansamos da indiferença dos políticos de plantão. E
que não bastam as boas intenções,
traduzidas por discursos pomposos e
eleitorais. É preciso ações e políticas
públicas concretas.
Que, aos poucos, começam a ser
buscadas pelos nossos dirigentes,
como deve ser a prática de quaisquer
regimes democráticos. E que aos
poucos, esperamos, conseguirão sintonizar as políticas públicas com a
vontade das lideranças populares que
há muitas décadas reclamam pelo
óbvio: educação de qualidade, saúde
pública que proteja nossas famílias e
mais segurança nas ruas e bairros em
que vivemos.
Reivindicações mais do que justas diante da imensidão dos impostos
que pagamos, todos os dias, o ano
inteiro.
Cícero Martinha, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá

Diretor Cica na assembleia na FTE

1ª PARCELA DA PLR NA FTE JÁ FOI PAGA

A PLR-2013 na FTE será de R$ 2.650,00. A proposta foi aprovada
pelos trabalhadores em assembleia no dia 28 de junho. A primeira parcela, de R$ 1.450,00, já foi paga e a segunda, atrelada a metas, sairá no dia
31 de janeiro de 2014, informa o diretor Cica.

PARANAPANEMA CAPUAVA
Informe aos companheiros da
Paranapanema Capuava:
Cipa: a eleição é nesta quarta, dia
3, das 5h às 22h30. Vote em candidato consciente de suas responsabilidades.
Sindicalização: a equipe de sindicalização do Sindicato estará na
empresa nos 3 e 4 de julho. Com
o Sindicato e os trabalhadores
juntos, teremos mais força para
lutar por mais conquistas.
PCS: o Sindicato vai procurar a
empresa para discutir o plano de
cargos e salários, informa o diretor Saradão.

Osmar na Guazzelli

PROPOSTA DA PLR DA
GUAZZELLI É REJEITADA POR
UNANIMIDADE
Após a rejeição da proposta da
PLR-2013 pelos trabalhadores,
em assembleia nesta terça, 3, a
Guazzelli já procurou o Sindicato
para reabrir as negociações, informa o diretor Manoel Gabriel.

PLR de acordo com a lei 12.832/2013
A PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) está prevista
na Constituição Federal em seu
artigo 7º inciso XI, regulada pela
lei 10.101/2000 e sofreu alterações
com a lei 12.832/13 (conversão da
medida provisória 597/12). Dentre
as inovações trazidas está a elevação do teto de R$ 6.000,00 para
isenção do IR (Imposto de Renda).
Outros fatos importantes destacados na recente lei é a imposição
de uma negociação coletiva paritária, a obrigação patronal do dever
de informar e ainda proibir que a
PLR esteja atrelada às metas de
saúde e segurança do trabalho.

O artigo 2º inciso I rege que as
partes possam de comum acordo
negociar coletivamente através
da comissão paritária, que terá
obrigatoriamente o mesmo
número de membros entre
patrões e empregados.
O dever de informar está no
dever de a empresa abrir seus
números e sua real situação, ou
seja, deve prevalecer a boa-fé nas
negociações. Por outro lado, a
representação dos trabalhadores
tem o dever de guardar sigilo das
informações reveladas na mesa de
negociação.
Departamento Jurídico

1ª PARCELA DA PLR NA SCÓRPIOS
SERÁ PAGA NA SEXTA

Diretor Osmar na assembleia com os trabalhadores da Scórpios
Foi fechado o acordo da receber a primeira parcela, de
PLR-2013 na Scórpios. Em R$ 1.000,00, na sexta-feira, dia
assembleia no dia 27 de junho, 5, e a segunda, conforme metas,
os trabalhadores aprovaram a no dia 5 de fevereiro de 2014. O
proposta da PLR no valor de até diretor Osmar alerta os compaR$ 2.922,00, com pagamento nheiros que se mantenham
em duas parcelas e atrelado a mobilizados para ampliar as
metas. Os trabalhadores vão conquistas.

TRABALHADORES DA
TEKFORT CONQUISTAM
PLR E CESTA BÁSICA
Os trabalhadores da Tekfort
conquistaram PLR e cesta básica.
A proposta, negociada pelo Sindicato, comissão e empresa, foi aprovada em assembleia realizada no
dia 20 de junho e prevê PLR de R$
740,00 paga em duas parcelas, nos
dias 20 de agosto e 20 de outubro,
mais cesta básica pelo período de
seis meses para todos os funcionários como forma de complemento
da PLR. Segundo o diretor Geovane, a partir de janeiro de 2014, a
cesta básica mensal será adotada
em caráter definitivo, e será discutida a regra de concessão com base
em absenteísmo. Ficou estabelecido ainda que o valor de R$ 880,00
será a base para negociação da
PLR-2014. “Além da conquista da
cesta básica, outro ponto importante é o parâmetro para as negociações da PLR em 2014”, diz.

Assembleia na Giesse
SINDICATO REÚNE-SE
COM GIESSE NA QUINTA
O Sindicato reuniu os trabalhadores da Giesse, em assembleia, depois que a empresa anunciou a redução de linhas de ônibus como uma das medidas para
reduzir custos. Segundo o diretor
Toquinho, foi encaminhada uma
pauta à empresa para discutir
esse e outros assuntos, como a
política salarial interna. O Sindicato, a comissão e a empresa vão
se reunir na quinta-feira.

PLR NA USIMEC
VARIARÁ CONFORME
FATURAMENTO
Conforme acordo aprovado em
DINIZ NEGOCIA PLR PELA
assembleia no dia 24 de junho, a
PRIMEIRA VEZ
PLR-2013 na Usimec variará de R$
Os trabalhadores da Diniz Usi- 400,00 a R$ 1.050,00 conforme
nagem receberão a PLR-2013 em meta de faturamento. Os trabalhaduas parcelas, sem metas: a primei- dores já receberam a primeira parra já foi paga e a segunda sairá no cela, no valor de R$ 400,00, no dia
dia 5 de agosto, informa o diretor 28 de junho. O restante será pago
Gil Baiano. Foi a primeira vez que no dia 10 de janeiro de 2014, infora empresa negociou a PLR.
ma o diretor Cica.

NEGOCIAÇÃO DA PLR
NA PLASMETEL ENTRA
NA RETA FINAL
As negociações da PLR-2013
na Plasmetel estão em andamento.
O diretor Giba informa aos trabalhadores que desde já está assegurado o pagamento da primeira parAssembleia na Zincagem Marisa cela no dia 15 de julho. Ele destaAPROVADA PLR
ca que o alto grau de sindicalizaNA ZINCAGEM MARISA
ção tem sido fundamental nas
Os trabalhadores da Zincagem negociações com a empresa.
Marisa aceitaram a proposta da
PLR no valor de R$ 750,00 no
dia 28 de junho. O acordo só foi
possível porque o Sindicato procurou a empresa, com os trabalhadores em assembleia, para
que a data do pagamento fosse
antecipada. O diretor Dudu
Protesto na Prensa Peça
informa que a primeira parcela,
de R$ 400,00, será paga no dia
TRABALHADORES
31 de julho e a segunda, de R$
PRENSA PEÇA PARAM
350,00, até o dia 31 de outubro.
PARA EXIGIR PLR
Os trabalhadores da Prensa
SETORES DA MAXION
Peça pararam a fábrica no dia 1º de
PASSARÃO POR PERITAGEM
julho, revoltados com a informaAté a terceira semana de ção da chefia de que a empresa não
julho, a usinagem e as áreas de pagaria PLR neste ano. Com a propreparação e pó químico do setor dução parada, o Sindicato reuniude pintura da Maxion passarão se com a empresa e ficou marcada
por peritagem. O Sindicato vai para o dia 15 de julho uma reunião,
indicar um perito para acompa- quando a Prensa Peça apresentará
nhar, juntamente com o diretor uma proposta. Este é o prazo que o
Manoel do Cavaco, o trabalho do Sindicato e os trabalhadores deram
especialista contratado pela para que a empresa resolva ainda
empresa. Em reunião nesta terça, outras questões internas, evitando
2, no Sindicato, a empresa infor- novas paralisações.
mou que em 30 a 40 dias será
concluído o laudo que indicará se
os trabalhadores desses setores
têm ou não direito ao adicional
de insalubridade. Em relação ao
acerto do atrasado devido aos
mecânicos de manutenção de
fundição, Manoel do Cavaco Diretora Denise na Tanesfil
informa que será analisado junto
PLR NA TANESFIL
com o caso dos demais setores.
TERÁ PARCELA FIXA
DE R$ 1.000,00
CONVÊNIO MÉDICO
A PLR-2013 na Tanesfil será de
NA MS ABC JÁ ESTÁ
R$ 1.450,00, sendo a parcela fixa
EM VIGOR
de R$ 1.000,00 paga até 30 de
Os trabalhadores da MS ABC setembro e o restante, de R$ 450,00
já contam com convênio médico atrelado a metas de absenteísmo,
desde 1º de junho. O Sindicato em 31 de dezembro. Segundo o
negociou essa conquista com a diretor Toquinho, nas negociações,
empresa em maio, quando foi foi firmado um compromisso pela
fechado o acordo da PLR. “Isso empresa para definir um convênio
foi possível com a união dos tra- médico a partir de outubro. A
balhadores com o Sindicato”, comissão foi formada pelos compaafirma o diretor Manoel Gabriel. nheiros Ildefonso e Lourival.

Sindicato tem representantes na
Comissão de Emprego em Santo André
O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá têm dois representantes na
Comissão Municipal de Emprego de Santo
André, reativada pela atual Administração.
São eles José Braz, o Fofão, vice-presidente,
e o diretor Juscelino Gonçalves Ferreira, o
Dudu.
A posse dos novos membros foi no dia 28
de junho, nas dependências do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda). A
Comissão é tripartite e reúne-se mensalmente
para discutir questões que incentivem o
desenvolvimento do município.

Cícero Martinha, presidente do Sindicato, com Fofão (esquerda) e com Dudu (direita)

IGUALDADE RACIAL

Cartilha traz orientações para
combater racismo no trabalho
O combate ao racismo no trabalho ganha um
importante instrumento elaborado pelo Inspir
(Instituto Interamericano pela Igualdade
Racial), entidade que conta em sua direção com
representantes das centrais Força Sindical, CUT
e UGT, além das entidades internacionais CSATuca (Confederação Sindical de Trabalhadores
e Trabalhadoras das Américas) e AFL-CIO
(American Federation of Labor & Congress of
Industrial Organizations).
Lançada no dia 28 de junho, em São Paulo, a
“Cartilha de formação – para debater e enfrentar o racismo no trabalho” traz, com uma linguagem simples, estatísticas, leis e convenções
internacionais, um relato da escravidão e racismo no Brasil, a realidade do mercado de trabalho com base em dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos) de 2010 e recomendações
para combater a discriminação no trabalho.
O diretor Pedro Paulo, coordenador do
Departamento de Pormoção da Igualdade
Racial do Sindicato e diretor da Secretaria de
Promoção da Igualdade Racial da Força Sindical Estadual, informa que o movimento sindical
também elaborou um documento para a 3ª Conferência Nacional para Promoção da Igualdade

Curso de fuxico

O Sindicato está com inscrições abertas
para novas turmas do curso de fuxico. Para
mais informações ou reserva de vaga, as
interessadas devem procurar Maria no 49938999 ou Andréia no 4555-5500. As primeiras
turmas concluíram o curso nesta semana.

Diretor Pedro Paulo

Racial, convocada pela SEPPIR (Secretaria
Especial de Políticas para Promoção da Igualdade Racial) para os dias 5 a 7 de novembro, em
Brasília. A SEPPIR foi criada no governo Lula
e está completando dez anos.
Entre outras sugestões para a conferência, o
documento das centrais sindicais propõe a criação de selo para empresas com melhor desempenho no quesito pluralidade étnica, disquedenúncia específico para receber casos de discriminação racial, curso dirigido a gestores de
empresas privadas, atualização sistemática de
pesquisas e campanha para promover a igualdade racial nos locais de trabalho.
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