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MOBILIZAÇÕES PELAS BANDEIRAS DE LUTA 
DOS TRABALHADORES TOMAM AS RUAS DO PAÍS

DIA NACIONAL DE LUTA

Sindicato realiza atos na região
Realizado pelas centrais sindicais e movimentos sociais, o Dia Nacional de Luta, 

em 11 de julho, foi mais um momento histórico na luta dos trabalhadores, com cen-
tenas de paralisações, passeatas e manifestações nas ruas do País. O SindMetal rea-
lizou atos nas portas de algumas empresas, mobilizando os trabalhadores da região 
na luta pela pauta da classe trabalhadora. 
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EDITORIAL

Trabalhadores nas ruas para
 fortalecer nossas bandeiras de luta
Depois das manifestações de 

junho por todo o Brasil, no dia 11 
de julho milhares de trabalhadores 
organizados saíram às ruas para 
ecoar uma pauta que há muito 
tempo vem sendo deixada de lado 
pelo governo e pelo Congresso Na-
cional. Convocado pelas centrais 
sindicais, o Dia Nacional de Luta 
chamou a atenção de todo o País 
para as reivindicações urgentes da 
classe trabalhadora: fim do fator 
previdenciário, redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais 
sem redução de salário, derrubada 
do projeto de terceirização, além 
dos temas voltados ao desenvolvi-
mento social, como a destinação de 
10% do PIB para a saúde, 10% do PIB 
para a educação, valorização das 
aposentadorias, transporte públi-
co de qualidade, reforma agrária e 
mudanças nos leilões de petróleo.

Trabalhar menos e se aposentar 
com decência são conquistas conso-
lidadas há muito tempo nos países 
mais ricos, mas permanecem uma 
promessa no Brasil. E são deman-
das históricas do nosso sindicalis-
mo. A resistência ao projeto de re-
dução da jornada é pura ganância 

do setor empresarial. É possível, 
sim, que haja redução para 40 ho-
ras sem redução salarial. Na Cons-
tituinte de 1988, a jornada caiu de 
48 horas para 44 horas e nenhuma 
empresa quebrou ou deixou de con-
tratar. 

O fim do fator previdenciário – 
que é o mecanismo que foi criado 
para diminuir o valor das aposen-
tadorias, segue emperrado no Con-
gresso, ao mesmo tempo em que 
permanece bem vivo o projeto que 
visa regulamentar a terceirização 
e permitir que as empresas fun-
cionem sem qualquer funcionário 
contratado diretamente, apesar da 
forte reação de todo o movimento 
sindical. 

Ou seja, motivos não faltam 
para que o trabalhador tome as 
ruas, proteste e reivindique direi-
tos tão importantes. Somente uma 
forte e constante pressão poderá 
fazer com que nossas bandeiras de 
luta sejam aprovadas em Brasília. 
Sabemos que as forças do outro 
lado são poderosas, mas nós somos 
muitos, somos fortes e, unidos, po-
demos virar esse jogo a nosso favor. 
A luta não pode parar. ENCONTRO NACIONAL DA JUVENTUDE

MUDANÇAS

Diretoria do SindMetal passa por 
remanejamento interno

A Diretoria do SindMetal pas-
sou por um remanejamento in-
terno de funções no último mês. 
Em razão da recente saída de 
dois membros da Direção Execu-
tiva da entidade – os ex-traba-
lhadores da Motorola Sandro Ro-
variz e Cesar Cardoso da Silva, 
que pediram desligamento da 
empresa após a mudança para 
a Flextronics – os cargos vagos 
foram preenchidos para que o 
quadro diretivo da entidade vol-
tasse a ficar completo.

Os dirigentes da Diretoria 
Plena alçados para a Executiva 
foram: Wellington Guilherme 
(Delphi), que agora ocupa a Vi-
ce-Presidência, e Robinson José 
Abreu Melzani, o Binhão (CASP), 
transferido para a Secretaria-
-Geral do Sindicato.

Veja ao lado como ficou a 
composição da Diretoria do Sin-
dMetal após as mudanças:

PRESIDENTE: José Francisco Salvino (Buiu)
VICE-PRESIDENTE: Wellington Guilherme
 
SECRETARIA GERAL: Robinson José Abreu Melzani (Binhão)
TESOURARIA: Laércio Teodoro
SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS: Antônio Rodrigues da Silva (Macalé)
SECRETARIA DE FORMAÇÃO: Valdir Pereira Silva
SECRETARIA DE SAÚDE: Tiago Maestro de Souza

O vice-presidente do SindMetal 
e trabalhador da Delphi de Jagua-
riúna, Wellington Guilherme, foi 
eleito membro do Coletivo Nacio-
nal de Juventude da CTB – Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil – ao final do 2º Encontro 
Nacional da Juventude, realizado 
em Belo Horizonte (MG), entre os 
dias 28 e 30 de junho. Guilherme 
também compõe a Secretaria de 
Juventude da CTB-SP. 

O Encontro contou com a pre-
sença de dezenas de jovens repre-
sentantes de sindicatos filiados à 
CTB, além de diversas entidades 

Wellington Guilherme 
foi eleito membro do 
Coletivo Nacional de 
Juventude da central

ORGANIZADO PELA FITMETAL

Sindicato participa de 
seminário de preparação para a 
Campanha Salarial 2013

No dia 1º de julho, dirigen-
tes do SindMetal participaram 
do seminário organizado pela 
Fitmetal – Federação interesta-
dual dos Metalúrgicos do Brasil 
- sobre o tema: “As perspectivas 
dos Trabalhadores Metalúrgicos 
na Campanha Salarial 2013”. O 
evento, realizado em Belo Hori-
zonte, contou com a participa-
ção de sindicalistas metalúrgicos 
de várias regiões do país para 
discutir a conjuntura das nego-
ciações salariais da categoria 
neste segundo semestre.

Gestão 2012-2016
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nacionais. Com o lema “Unir a ju-
ventude que trabalha e estuda à 
luta sindical”, o objetivo foi dis-
cutir os principais temas ligados à 
atual conjuntura política, econô-
mica, sindical e social do país, a 
partir do ponto de vista da juven-
tude trabalhadora.

Sobre as manifestações ocor-
ridas no Brasil no mês de junho, 
que tiveram os jovens à frente, 
Wellington Guilherme comenta 
que as reflexões realizadas duran-
te o encontro contribuíram para 
que a juventude da CTB se posi-
cione nesta batalha com mais for-

Diretor é eleito representante nacional 
da juventude em encontro da CTB

ça, defendendo a pauta de reivin-
dicações da classe trabalhadora.

“A juventude trabalhadora 
tem que ir para as ruas partici-
par das manifestações e defen-
der bandeiras fundamentais para 
o nosso progresso e qualidade de 
vida, como a redução da jornada 
de trabalho para 40 horas sema-
nais sem redução do salário, o fim 
do fator previdenciário, a destina-
ção de 10% do PIB e de 100% dos 
royalties do pré-sal para a Educa-
ção, 10% do PIB para a Saúde e a 
democratização da mídia”, frisa o 
diretor do SindMetal. 

Representaram o sindica-
to o presidente José Francisco 
Salvino, o Buiú, o secretário de 
formação, Valdir Pereira Silva, e 
o assessor da presidência, Car-
los Rodrigues, o Carlito. “Mais 
do que nunca, a unidade será 
fundamental para alcançarmos 
êxito na campanha salarial des-
te ano. Estamos nos preparando 
para os embates visando alcan-
çar novas conquistas para toda a 
categoria”, afirma Buiú. Novem-
bro é o mês da data-base dos 
metalúrgicos da região.  

A juventude trabalhadora tem que ir para as ruas participar das manifestações e 
defender nossas bandeiras de luta”, afirma Guilherme. 
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DESRESPEITO AOS TRABALHADORES

SindMetal age para solução 
imediata de problemas na 

Supera em Jaguariúna

O s problemas continu-
am na Supera Com-
ponentes Industriais, 

empresa localizada no Distrito 
Industrial de Jaguariúna. Os tra-
balhadores voltaram a procurar 
o Sindicato este mês para relatar 
uma série de irregularidades que 
a empresa vem cometendo. Ime-
diatamente o SindMetal acionou a 
empresa e deixou claro que, se os 
problemas não forem resolvidos 
logo, haverá protestos na porta 
da fábrica.  

A Supera já havia sido cobra-
da sobre os mesmos problemas há 
alguns meses, porém, a situação 
pouco mudou. Entre as principais 
queixas dos trabalhadores estão 
o registro na carteira em função 
diferente da exercida pelo fun-

cionário, falta de crachá, unifor-
mes, EPIs e armários para todos, 
além de denúncias sobre excesso 
de horas extras, diminuição do in-
tervalo intrajornada, assédio mo-
ral por parte de supervisor e até 
mesmo situações absurdas como 
falta de água potável para o setor 
produtivo e papel higiênico nos 
banheiros.

Há ainda denúncias de traba-
lhadores que fazem horas extras 
e quando vão passar o cartão de 
ponto o registro já foi feito por 
outra pessoa. Outra reclamação é 
com relação às dificuldades com 
o transporte, que a empresa não 
fornece. Com relação às questões 
de saúde e segurança na fábri-
ca, a empresa se comprometeu a 
abrir inscrição para a instalação 

MAIS UM ACORDO FECHADO

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Metalúrgicos mostram 
a força da categoria 
nas conquistas de PLR

Plano de saúde, auxílio-alimentação e transporte já não são 
mais os principais benefícios que atraem os trabalhadores. Esta é 
a conclusão de uma pesquisa feita pela empresa de recrutamento 
Page Personnel com 2.500 profissionais da América Latina. De acor-
do com o levantamento, o benefício mais desejado é a Participa-
ção nos Lucros e Resultados (PLR): 79% dos entrevistados valorizam 
ou desejam ter esse benefício.

Atualmente, apenas 54% dizem receber a PLR. Na sequência da 
lista dos benefícios mais desejados aparecem previdência privada, 
almejada ou valorizada por 60%, e bolsas de estudo, com 38%. A 
repartição dos lucros para a atração e retenção de trabalhadores é 
uma realidade em dezenas de empresas metalúrgicas de Jaguari-
úna, Pedreira, Amparo, Serra Negra e Monte Alegre do Sul, graças 
principalmente à luta da categoria. 

É importante ressaltar que, pela lei, as empresas são obrigadas 
a negociar a PLR com o Sindicato, mas nem todas cumprem e, 
por isso, a mobilização é tão fundamental. O pagamento da PLR 
é acertado em acordo coletivo e é calculado sobre os lucros e/ou 
resultados da empresa, ou condicionado a metas que, quando atin-
gidas, servem como base de cálculo. As negociações muitas vezes 
são difíceis por causa da choradeira dos patrões, que não aceitam 
dar uma (pequena) fatia do bolo aos empregados. É aí que entra a 
capacidade de luta do Sindicato junto com os trabalhadores para 
pressionar o empresário a dividir seu lucro, mesmo que, para isso, 
seja necessário realizar paralisações ou partir para a greve. 

“O que alguns patrões ainda não entenderam é que um traba-
lhador motivado e valorizado é mais produtivo e comprometido 
com os resultados da empresa. Nosso Sindicato está sempre pronto 
para ir à luta e apoiar os trabalhadores a conseguir mais. Mas, para 
isso, temos que lutar unidos”, afirma o diretor Antonio Rodrigues 
da Silva, o Macalé. 

Os trabalhadores da MTE-
-Thomson, empresa de autopeças 
de Jaguariúna, aprovaram no dia 
16 a proposta de PLR negociada 
com a empresa referente aos re-
sultados de 2013. Eles receberão 
o valor de R$ 800,00 divididos em 
duas parcelas iguais – a primeira 
depositada no dia 29 de julho e a 
segunda em 14 de janeiro de 2014. 

O presidente Buiú frisou que, 
durante as negociações, a empre-

Trabalhadores da MTE-Thomson aprovam 
proposta e vão receber R$ 800 de PLR

PLR APROVADA

Segunda proposta é aceita 
pelos trabalhadores e Joframa 
fecha acordo de PLR

Depois de recusarem a pri-
meira proposta oferecida pela 
empresa, os trabalhadores da 
Joframa, de Pedreira, aprova-
ram o acordo de PLR deste ano. 
A proposta foi levada à votação 
em assembleia no último dia 11 
e aprovada pela maioria. Com 
isso, eles receberão o valor de 

Série de irregularidades na empresa revolta 
trabalhadores e leva Sindicato a dar ultimato

PLR exige luta e 
mobilização para ser conquistada

Proposta foi aprovada pelos trabalhadores em assembleia: mais um acordo fechado

R$ 630,00 de participação nos 
lucros este ano.

Nas negociações, o Sindicato 
também conseguiu ter a garan-
tia da empresa de que, a partir 
deste mês, mesmo que o traba-
lhador tenha alguma falta, ele 
não deixará de receber a cesta 
básica. 

sa alegou queda na produção para 
não oferecer um valor maior, por 
isso o reajuste foi de modestos 
6,6% em relação ao benefício do 
ano passado. “A única maneira 
de avançar diante da choradei-
ra do patrão é com mobilização. 
Se queremos mais temos que ir à 
luta”, disse, acrescentando que a 
sindicalização dos trabalhadores 
é fundamental para o fortaleci-
mento das negociações diante das 

empresas.
A proposta foi aceita pela 

maioria dos funcionários e fun-
cionárias presentes na assem-
bleia. Os empregados demitidos 
ou admitidos durante o ano rece-
bem o valor proporcionalmente 
por mês trabalhado. Com isso, 
a MTE-Thomson é mais uma em-
presa onde os trabalhadores re-
novam e ampliam o benefício da 
PLR este ano.

da CIPA em breve.
O Sindicato esteve na porta da 

empresa, no dia 4 de julho, para 
informar a todos os trabalhadores 
e trabalhadoras sobre as providên-
cias tomadas. “Não vamos permi-
tir que o trabalhador seja tratado 
dessa forma por empresa nenhu-
ma. Ele vende sua força de tra-
balho para dar lucro aos patrões 
e não pode sofrer com a falta de 
respeito e dignidade no ambiente 
de trabalho. Trabalhador não é la-
ranja que o patrão chupa e quan-
do não serve mais joga o bagaço 
fora”, afirmou o presidente Buiú.

O recado já está dado: ou a 
empresa resolve imediatamente 
esta situação ou terá de ver sua 
força de trabalho de braços cruza-
dos na porta da fábrica. 

>>>

Negociação é encerrada em mais uma empresa; funcionários receberão o valor em duas parcelas
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PELA PAUTA DA CLASSE TRABALHADORA

Trabalhadores tomam as ruas em 
grandes mobilizações pelo País

O Dia Nacional de Luta foi mais um mo-
mento histórico na luta dos trabalhadores. 
Realizado pelas centrais sindicais e movi-
mentos sociais no dia 11 de julho, o movi-
mento colocou os trabalhadores de todo o 
Brasil nas ruas em centenas de paralisações, 
passeatas e manifestações com o objetivo 
de destravar a Pauta da Classe Trabalhado-
ra no Congresso Nacional, no Executivo e 
no Judiciário. O recado à classe política foi 
claro: o momento é de modificar os rumos 
do país, aprofundar as mudanças e priori-
zar a pauta da classe trabalhadora.

A pauta de reivindicações foi elabora-
da pelos sindicatos em junho de 2010 e, 
desde então, vem sendo defendida pelos 
trabalhadores. 

UNIÃO PARA AVANÇAR

SindMetal leva bandeiras do Dia Nacional 
de Luta aos trabalhadores da região

Com um Congresso Nacional dominado 
pela bancada patronal, a pressão social so-
bre os parlamentares e o governo federal, 
como a que veio das manifestações organi-
zadas no dia 11 pelas centrais sindicais em 
todo o país, é a única forma de fazer avan-
çar as demandas dos trabalhadores. “Nes-
te momento, é fundamental haver mobili-
zação social para fortalecer a atuação dos 
parlamentares mais próximos aos movimen-
tos trabalhistas e sociais”, afirma o diretor 
Laercio Teodoro. 

As pautas cobradas pelos trabalhadores 
estão “emperradas” no Congresso, como é o 
caso do fim do fator previdenciário, que re-
duz o valor das aposentadorias. Outra pauta 
travada é a redução da jornada de trabalho 

As centrais sindicais irão realizar novos 
atos e voltará às ruas novamente no dia 6 
de agosto para pressionar os empresários 
pela extinção do PL 4330, que versa a res-
peito da terceirização. A CTB destacou a 
unidade demonstrada pelo movimento em 
todo o país e o caráter pacífico dos atos 
e, junto com as demais centrais, cobra 
do governo federal um sinal claro de que 
atenderá a pauta da classe trabalhadora. 
As centrais devem realizar um novo Dia 
Nacional de Paralisações em 30 de agosto. 

Manifestações são importantes 
para avançar pauta trabalhista

O SindMetal levou as bandei-
ras levantadas no Dia Nacional de 
Luta pelas centrais sindicais em 
todo o país aos trabalhadores da 
região. No dia 11, os dirigentes do 
Sindicato foram para a porta de 
fábricas metalúrgicas em Amparo, 
Pedreira e Jaguariúna e combina-
ram as reivindicações específicas 
dos trabalhadores com as aspira-
ções gerais do movimento sindical 
e da sociedade.

Na Casp, em Amparo, o Sin-
dicato fez um protesto contra as 
práticas antissindicais da empre-
sa, que desde o ano passado vem 
se recusando a negociar a Parti-
cipação nos Lucros e Resultados 
e cria sérias dificuldades para 
dialogar sobre a pauta desejada 
pelos empregados. Depois os dirigentes 
estiveram na Joframa, de Pedreira, e na 
Delphi, de Jaguariúna.

As manifestações têm o objetivo 
de colocar os trabalhadores na linha de 

Centrais sindicais mobilizam 
milhares de trabalhadores na luta 

pela pauta trabalhista

BANDEIRAS DE LUTA

NOVOS ATOS EM AGOSTO

Sem pressão da sociedade 
junto ao governo, dificilmente 

as pautas trabalhistas serão 
aprovadas no Congresso

frente das lutas por melhores condições 
de trabalho e de vida para todos. “To-
dos os direitos que temos hoje foram 
conquistados com o sangue e o suor 
daqueles que tiveram coragem de ir à 

luta. Não podemos admitir a perda ou 
diminuição desses direitos e precisamos 
estar cada vez mais unidos para forta-
lecer nossas bandeiras e avançarmos”, 
afirmou o presidente do SindMetal, Buiú.  

para 40 horas semanais sem redução 
de salários. Alvo da maior resistência 
do setor empresarial, a medida visa à 
abertura de novos postos de trabalho: 
segundo o Dieese, pode criar até 2 mi-
lhões de novas vagas, além de trazer 
várias vantagens, inclusive para os 
empresários, como aumento de pro-
dutividade, redução de gastos com 
saúde e mais condições de produzir 
sem acidentes. 

Outro ponto fundamental da pau-

ta trabalhista que também depende 
do Congresso Nacional é a luta contra 
o Projeto de Lei (PL) 4.330, de 2004, 
que permite a terceirização na ativi-
dade-fim da empresa, possibilitando 
que ela funcione sem qualquer funcio-
nário contratado diretamente. O tex-
to está na Comissão de Constituição e 
Justiça e uma alternativa é negociada 
entre centrais, empresários, governo 
e Congresso, com previsão de votação 
no dia 5 de agosto.

- Fim do fator previdenciário;
- Redução da jornada de trabalho para 40h 
semanais sem redução de salários;
- Derrubada do PL 4.330, sobre a terceiri-
zação;
- 10% do PIB para a Saúde;
- 10% do PIB para a Educação;
- Valorização das aposentadorias;
- Transporte público e de qualidade;
- Reforma agrária;
- Mudanças nos leilões de petróleo.

Diretoria do SindMetal esteve na porta da Delphi no Dia de Luta 

PRESSÃO

Diretores levaram as bandeiras de luta aos trabalhadores da CASP 
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UNIÃO NA LUTA 

No início do mês os 
diretores do SindMetal 
apoiaram a greve de três 
dias feita pelos trabalha-
dores da Seara de Ampa-
ro.  Eles ficaram junto 
com os trabalhadores na 
porta da fábrica e, ao 
lado do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias 
de Alimentação, ajuda-
ram na mobilização que 
resultou na conquista de 
reajuste salarial de 8,5%, aumento no piso salarial e no valor da cesta básica, entre ou-
tras melhorias. Tudo o que foi conquistado na unidade de Amparo vale também para os 
trabalhadores da fábrica de Jaguariúna

Diretores estiveram em paralisações ocorridas
 em Amparo e Mogi Mirim nas últimas semanas

EXEMPLO PARA AS NOSSAS LUTAS
“Nosso Sindicato é de luta e estaremos sempre prontos a apoiar os companheiros que têm 

coragem de ir para a briga pelas suas reivindicações. Nunca é demais lembrar que somente 
com a mobilização junto com o Sindicato é possível avançar nas conquistas. Esperamos que 
estes exemplos de coragem e garra sejam seguidos por todos os trabalhadores da nossa 
base”, ressaltou o presidente Buiú. 

SEARA AMPARO

SindMetal participa de mobilizações e apoia
trabalhadores em greves pela região

No dia 2 de julho, a di-
retoria do Sindicato passou 
todo o dia em frente à Ypê, 
em Amparo, para apoiar os 
trabalhadores que protesta-
vam por melhores condições 
de trabalho e mais seguran-
ça após a morte de um tra-
balhador que foi prensado 
por um elevador de trans-
porte de pallets. 

“Apesar de não ser uma 
empresa da nossa base, fizemos questão de vir manifestar nosso apoio aos trabalhadores e 
repudiar a ganância e a negligência de quem só se preocupa com o capital e esquece que 
lida com seres humanos”, afirmou o diretor Valdir Pereira Silva. Os trabalhadores também 
reivindicaram aumento no piso salarial e fim do banco de horas. 

PROTESTO NA YPÊ AMPARO

Já no dia 24 de junho, o SindMetal marcou presença na greve dos trabalhadores 
da Eaton, de Mogi Mirim, multinacional americana que atua no segmento automo-
tivo. Os trabalhadores cruzaram os braços porque não concordavam com o valor 
de PLR oferecido pela empresa. O Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi Mirim queria 
R$ 3.450, enquanto a oferta da empresa era de R$ R$ 3.025 por trabalhador. Após 
a greve as partes chegaram a um acordo no Ministério Público do Trabalho para o 
pagamento da PLR no valor de R$ 3.250,00 + 25% de superação das metas para os 
funcionários. 

GREVE NA EATON EM MOGI MIRIM

A luta dos trabalhadores é, acima de qualquer diferença de categoria pro-
fissional, central sindical ou ideologia política, uma luta única e classis-
ta, em que a classe trabalhadora está de um lado e o sistema capitalista 

está do outro, defendendo seus interesses e submetendo os trabalhadores a seus 
desmandos. 

Por esta razão, o SindMetal, em qualquer situação em que for chamado, estará 
sempre ao lado do trabalhador, fazendo o possível para ajudar mesmo aqueles que 
não estão na região de atuação da entidade ou que pertençam a outra categoria 
profissional. Prova disso foi a recente participação do Sindicato em greves e parali-
sações ocorridas na região.

Com frequência o Sindicato é chamado a participar das lutas do movimento 
sindical na região, fato que é resultado do reconhecimento das demais categorias 
profissionais à força e experiência da nossa entidade em promover mobilizações 
vitoriosas. Veja como foram as greves recentes apoiadas pelo SindMetal: 
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

Sindicato se reúne com Cerest para 
discutir políticas de 
prevenção de acidentes

O secretário de Saúde, Segu-
rança e Previdência do Trabalho 
do SindMetal, Tiago Maestro, e o 
engenheiro de Saúde e Segurança 
da entidade, Eduardo Martinho 
Rodrigues, na condição de repre-
sentantes do controle social do 
Cerest Amparo – Centro de Refe-
rência em Saúde do Trabalhador 
– se reuniram com a coordenação 
do órgão no dia 10 de julho para 
tratar dos acidentes - inclusive 
fatais - que vêm ocorrendo no 
ambiente de trabalho nas empre-
sas da região e discutir medidas 
de prevenção de riscos. O Cerest 
atua em 18 cidades de abrangên-
cia do serviço, incluídos os muni-
cípios de atuação do SindMetal. 

Eles foram recebidos pela 
coordenadora do órgão, Márcia 
Aparecida Alves, e pelo técnico 
de segurança do trabalho e apro-
veitaram a ocasião para reiterar o 
pedido para a implantação de um 
Núcleo de Apoio a Ações Interse-
toriais em Vigilância em Saúde do 
Trabalhador, com enfoque na pre-
venção, tendo em vista que a atu-
al equipe do serviço é muito redu-

zida para dinamizar a política de 
prevenção das empresas em rela-
ção aos ambientes de trabalho.

“Reconhecemos o grande es-
forço da coordenação do Cerest 
de Amparo, mas colocamos a eles 
que nem sempre os sindicatos par-
ticipam das inspeções geradas por 
denúncias. Os modelos de registro 
de informações e ações imediatas 
são essenciais para o serviço”, 
frisou o diretor Tiago. Segundo o 
engenheiro Eduardo Rodrigues, é 
fundamental haver o trabalho em 
conjunto com trabalhadores e sin-
dicatos para melhor compreensão 
do processo, além de ser criada 
uma equipe específica para a ar-
ticulação continuada, de acordo 
com o previsto no Programa Na-
cional de Saúde e Segurança no 
Trabalho. 

Foi acertada uma futura reu-
nião com o prefeito de Amparo, 
Luiz Oscar Jacob, e a secretária 
de Saúde, Michele Aparecida da 
Câmara Rosin, para tratar das su-
gestões de melhorias para o ser-
viço de prevenção e promoção à 
saúde do trabalhador. 

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃODESCASO

Diretor  e membro da Cipa cobra apoio 
da Delphi a trabalhador acidentado

U m trabalhador da 
Delphi sofreu um 
acidente de tra-

balho recentemente e vem 
passando por dificuldades 
ao ter de arcar sozinho com 
medicamentos e tratamento. 
Ele teve uma parte do dedo 
esmagada na máquina e está 
afastado do trabalho. Só com 
medicamentos ele afirma já 
ter gasto mais de R$ 500,00. 

A situação é relatada pelo 
diretor do SindMetal Flávio 
Assunção Santos, que também 
é cipeiro na Delphi, e cobra 
uma postura mais humana da 
empresa. “Num momento tão 
difícil a empresa vira as cos-
tas e sequer ajuda a comprar 
os remédios que o trabalhador 
precisa. Não bastasse todo o 
sofrimento de se acidentar 
com gravidade, o trabalhador 
ainda tem que se endividar 

Representante da CTB na 
comissão tripartite nacional 
que debate a revisão da Norma 
Regulamentadora nº 13 sobre 
caldeiras e vasos de pressão, o 
diretor Tiago Maestro partici-
pou, no dia 2 de julho, em São 
Paulo, de uma nova reunião 
das bancadas para discutir as 
primeiras 50 contribuições da 
sociedade brasileira para o 
tema. Tiago esteve acompa-
nhado do engenheiro de saúde 
e segurança do Sindicato, Edu-
ardo Martinho Rodrigues. 

Ambos relataram o deba-
te promovido pelo SindMetal 
no dia 8 de junho sobre a NR 
13 e sugeriram a presença do 
engenheiro Fernando Torsani, 
do Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia de São 
Paulo (CREA-SP), no próximo 

Contribuições do debate 
sobre a NR 13 em Jaguariúna 

são levadas ao MTE

Acidentes em empresas da 

região alertam para a neces-

sidade de medidas urgentes 

de prevenção de riscos

Funcionário que 
sofreu acidente 

na máquina 
já gastou 

R$ 500,00 em 
medicamentos 

sem auxílio 
da empresa

para poder se tratar. É um ab-
surdo”, diz.

O Sindicato está atento 
aos acidentes de trabalho que 
vêm ocorrendo dentro da em-
presa. “Estamos cruzando os 
dados de CAT (Comunicado de 
Acidente de Trabalho) abertos 
pela empresa com os que re-
almente chegaram ao Sindica-
to para verificar se a empresa 
está notificando o Sindicato 
sobre todas as ocorrências”, 
explica. 

O diretor cobra a empre-
sa sobre diversas situações 
que não estão sendo cum-
pridas devidamente, como 
a identificação de cipeiros 
e brigadistas com uniformes 
específicos, ajuste na altura 
de máquinas de acordo com 
a estatura dos trabalhadores, 
espaço no quadro de avisos 
para informações aos traba-

encontro, que será realizado 
entre os dias 21 e 23 de agosto, 
em Porto Alegre (RS). A suges-
tão foi aceita pelas bancadas 
do governo e patronal. 

Torsani falará sobre o tema 
que levou ao debate em Jagua-
riúna: “Responsabilidades do 
profissional habilitado nos ser-
viços com caldeiras e vasos de 
pressão”. “O objetivo é alertar 
para as competências necessá-
rias aos profissionais responsá-
veis pela inspeção de caldeiras 
e vasos de pressão nas empre-
sas, dado o alto risco que a 
atividade acarreta e que, em 
muitos casos, não é exercida 
por um profissional devidamen-
te habilitado a proceder com 
todas as normas de segurança 
necessárias”, explica o enge-
nheiro Eduardo Rodrigues.  

PROGRAMA DE 
RESULTADOS

O SindMetal reivindica melho-
rias no Programa de Resultados da 
Empresa (PRE) para que os traba-
lhadores não sejam prejudicados 
na segunda parcela devido a alto 
índice do “scrap”, que é a perda 
de material ocorrida na produção. 
“Nós funcionários estamos fazen-
do a nossa parte, agora é a vez da 
empresa cumprir com a dela para 
que as metas negociadas sejam de 
fato possíveis de ser atingidas”, 
diz Flávio. Os trabalhadores rece-
bem a primeira parcela do PRE, no 
valor de R$ 1.425,00, no dia 31 de 
julho. 

lhadores, além da melhoria do 
café da manhã aos domingos, 
conforme compromisso assu-
mido pela empresa.
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INSCRIÇÕES ABERTAS

SindMetal fecha parceria inédita com o SENAI 
de Jaguariúna e inicia cursos em agosto

O Sindicato acaba de 
fechar uma parceria 
inédita com o SENAI 

de Jaguariúna que vai oferecer 
aos trabalhadores metalúrgicos 
da região uma grande oportuni-
dade de capacitação profissional 
para o mercado de trabalho. 

O convênio firmado com a 
unidade trará a partir do mês de 
agosto os cursos de Programação 
e Operação de Torno CNC e Opera-
dor de Empilhadeira para turmas 
exclusivas de metalúrgicos – as-
sociados do SindMetal têm priori-
dade. O curso de programador de 
CNC terá carga total de 120 horas 
e aulas realizadas aos sábados. 
Já o treinamento de operador de 
empilhadeira será desenvolvido 
durante 32 horas e as aulas serão 
de segunda a sexta-feira.

O curso de CNC terá início no 
dia 17 de agosto, com término em 
21 de dezembro, enquanto o de 
empilhadeira começa no dia 19 
de agosto e se encerra dia 28 do 
mesmo mês. Os interessados de-
vem se apressar e procurar a sede 
e subsedes do Sindicato para fa-
zer sua inscrição. 

Os requisitos para realizar 
o curso de programador de CNC 
são: ter no mínimo 16 anos e en-
sino fundamental completo, além 
de ter concluído o curso de Qua-
lificação Profissional de Torneiro 
Mecânico ou comprovar conheci-
mentos e experiências anteriores 
adquiridos no trabalho ou em ou-
tros cursos. 

Já os interessados em fazer 
o curso de operador de empilha-
deira devem ter idade mínima de 
18 anos, ter concluído o 5º ano 
do ensino fundamental e possuir 
Carteira Nacional de Habilitação 
nas categorias, B, C, D ou E. 

As aulas serão realizadas na 
unidade do SENAI em Jaguariúna, 
localizada na Rua Anézia Ventu-
rini Zani, 62 – Centro. Procure a 
sede e subsedes do Sindicato e 
faça já sua inscrição. Há poucas 
vagas.

“Estes são os primeiros de 
muitos cursos que pretendemos 
trazer para a qualificação profis-
sional dos trabalhadores através 
desta parceria com o SENAI”, co-
menta o secretário de Formação 
do SindMetal, Valdir Pereira Silva. 

QUALIFICAÇÃO

Escola João Amazonas abre turmas de Informática e Inglês

Trabalhadores já podem se inscrever para os cursos de Programador de CNC e Operador de Empilhadeira

PROGRAMADOR DE CNC (12 VAGAS) 
INÍCIO 17/08 – CARGA HORÁRIA: 120 H – AULAS AOS SÁBADOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (13 VAGAS) 
INÍCIO 19/08 – CARGA HORÁRIA 32H – AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

AULAS NA UNIDADE DO SENAI EM JAGUARIÚNA - INFORMAÇÕES 
NA SEDE E SUBSEDES DO SINDMETAL

FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO E APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE 
ÚNICA PARA SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARCERIA INÉDITA ENTRE O SINDMETAL E O SENAI 
TRAZ PARA VOCÊ OS CURSOS DE:

Escola mantida pelo SindMetal oferece cursos de capacitação para o mercado de trabalho

A Escola de Ensino Profissional 
João Amazonas, mantida pelo 
SindMetal, está com matrí-

culas abertas para a formação de novas 
turmas nos cursos de Informática Básica 
e Inglês. Os interessados devem se apres-
sar, já que restam poucas vagas e o iní-
cio das aulas será em agosto. Os cursos 
serão realizados aos sábados, das 10h às 
12 horas, na sede da escola, localizada 
na rua Alcides de Oliveira Germano, 378 
– Jardim Mauá II, Jaguariúna. Associados 
do SindMetal e dependentes têm um des-
conto especial e pagam somente 4 parce-
las de R$ 35,40. Os 10 primeiros inscritos 
não pagam a matrícula.

“O objetivo da Escola João Amazonas 
é oferecer qualificação para o mercado 
de trabalho a baixo custo e ser uma al-
ternativa aos cursos tradicionais de in-
formática, idiomas e capacitação profis-
sional existentes no mercado e que, pelo 
alto custo, acabam sendo inacessíveis ao 
trabalhador e seus familiares”, explica o 
diretor Valdir Pereira Silva, secretário de 
Formação do SindMetal.  
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R$ 50 MENSAIS

Um total de 42 milhões 
de trabalhadores pode ser 
beneficiado com a criação 
do Vale-Cultura. A previsão é 
da ministra da Cultura, Mar-
ta Suplicy. “Prioritariamente 
a população com até cinco 
salários mínimos receberá, 
mensalmente, 50 reais em 
um cartão magnético pré-
-pago, cumulativo, válido 
em todo o Brasil”, informou.

O objetivo do projeto é 
garantir meios de acesso e 
participação nas diversas 
atividades culturais desen-
volvidas no Brasil. “Com o 

vale, as pessoas poderão 
ter mais acesso a programas 
culturais, ir mais ao teatro, 
ao cinema, ler mais livros”. 
Para Marta, o projeto tam-
bém tem o papel de fomen-
tar a produção cultural no 
Brasil, especialmente em ci-
dades pequenas.

“O Vale-Cultura foi du-
rante muito tempo estudado 
para entrar em vigor e agora 
estamos perto de vê-lo em 
funcionamento. Ao todo, 42 
milhões de trabalhadores 
poderão ser beneficiados”. 
Segundo a ministra, a presi-

ATIVIDADE INDUSTRIAL

MESMA REGRA DO SALÁRIO MÍNIMO

Seguro-desemprego voltará a ter 
aumento acima da inflação

O seguro-desemprego vol-
tará a ser corrigido pela mes-
ma fórmula aplicada ao salário 
mínimo (acima da inflação), 
independentemente do valor 
do benefício, de acordo com o 
ministro do Trabalho, Manoel 
Dias.

A regra, que leva em conta 
a inflação passada e o cresci-
mento da economia, deixou 
de ser usada no início deste 
ano para os benefícios acima 
de um salário mínimo (atual-
mente R$ 678). Em vez disso, 
o governo passou a reajustar 
as faixas superiores com base 
apenas na variação de preços 
registrada pelo INPC.

A indústria paulista en-
cerrou o mês de junho com 
4,5 mil empregos a menos 
em comparação com o qua-
dro de funcionários verificado 
em maio, mostrou a Pesquisa 
Nível de Emprego do Estado 
de São Paulo, divulgada pela 
Federação e pelo Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp e Ciesp). Segundo 
as entidades, o setor manufa-
tureiro paulista deve encerrar 
2013 com 20 mil empregos 
gerados. O prognóstico ficou 

Indústria paulista fecha 4,5 mil 
vagas de trabalho em junho 

Entidades revisam para baixo crescimento de 2013

Vale-Cultura pode beneficiar 
42 milhões de trabalhadores

Ministra da Cultura tem viajado pelo país para explicar como funcionará o benefício 

dente Dilma Rousseff deverá 
assinar o decreto nas próxi-
mas e, após a assinatura, ha-
verá a elaboração das regras 
de funcionamento, a cam-
panha de adesão, pela TV, e 
o credenciamento dos ope-
radores e recebedores. Por 
fim, a distribuição do vale, 
que se dará a partir do se-
gundo semestre deste ano.

As empresas que aderi-
rem também serão benefi-
ciadas com o vale, podendo 
deduzir o valor despendido 
com o Vale-Cultura do im-
posto de renda.

Na prática, isso significou 
uma correção de cerca de 
6,2%, em vez dos 9% que es-
tariam garantidos pelo modelo 
em vigor até então. A decisão 
pelo reajuste menor foi toma-
da de forma unilateral pelo 
governo. Nesse período, en-
quanto as centrais sindicais 
pressionavam nos bastidores 
para derrubar a regra, a equi-
pe econômica se articulava 
para mantê-la.

“A maioria das centrais 
sindicais é contra esse novo 
cálculo. Vou restabelecer o 
cálculo anterior. Isso será de-
cidido na próxima reunião do 
Codefat”, afirmou o ministro.

O mercado de téc-
nicos está em alta 
no Brasil. Estudo 

do Senai mostra que, depois 
de apenas um ano de formado, 
o salário desses profissionais 
aumenta 24%. Nos próximos 
dois anos, só a indústria vai 
precisar de 5,5 milhões de tra-
balhadores de nível técnico.

Quem quer ingressar na 
área pode escolher entre os 
4.285 estabelecimentos que 
oferecem cursos técnicos 
profissionalizantes em todo o 
país. Os interessados devem 
procurar os que existem na sua 
cidade para se informar sobre 
o processo de seleção e matrí-
cula.

Os cursos técnicos podem 
ser feitos em instituições pú-

Só a indústria vai precisar de 5,5 
milhões de trabalhadores na área 

Profissional técnico está em alta 
no mercado de trabalho brasileiro

blicas ou privadas, como o Se-
nai. A duração média é de dois 
anos. Por ano, são oferecidas 
1,2 mil vagas no estado e 19,5 
mil em todo o Brasil. Os cur-
sos mais procurados no país 
são os de mecânica, segurança 
do trabalho, eletromecânica, 
eletroeletrônica, eletrotécni-
ca e automação industrial.

Profissionais com qualifica-
ção saem na frente no merca-
do de trabalho. “A gente tem 
uma necessidade, uma carên-
cia muito grande de profissio-
nais qualificados que tenham 
formação, uma base sólida, 
que tenham bagagem suficien-
te para suprir as nossas neces-
sidades”, afirma Susana Het-
terich, analista de seleção de 
uma indústria.

abaixo da expectativa ante-
rior da Fiesp e do Ciesp, que 
estimavam a criação de 30 mil 
vagas no ano.

De janeiro a junho deste 
ano foram gerados pela indús-
tria paulista 59,5 mil empre-
gos, com uma variação posi-
tiva de 2,31%. Mas a pesquisa 
revelou que nos últimos 12 
meses foram fechados 28 mil 
postos de trabalho, o equiva-
lente a uma queda de 1,05% 
no mês passado em relação a 
junho de 2012.

 As inscrições ocorrerão de 22/07 a 05/08 no RH da empresa
 A eleição acontecerá no dia 12/08

VALORIZADOS


