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A LUTA VALE A PENA

29 MILHÕES DE REAIS TRANSFERIDOS AOS TRABALHADORES NOS
ÚLTIMOS 5 ANOS PELAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DO SINDMETAL
Anualmente, durante as campanhas salariais, os sindicatos de trabalhadores negociam com os sindicatos patronais (representantes das
empresas), a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Nestas
negociações coletivas os sindicatos de trabalhadores buscam, basicamente, (a) manter as cláusulas sociais conquistadas ao longo dos
anos, (b) conquistar novos benefícios para a categoria, (c) manter o
nível dos salários dos trabalhadores (através da correção dos salários
pelo índice de inflação), e (d) obter um aumento real para os salários
(mediante reajuste dos salários acima da inflação).
O resultado das negociações depende sempre da correlação de
forças existente em cada momento, ou seja, para que os trabalhadores tenham uma negociação coletiva favorável é preciso que haja
um sindicato forte, atuante e de luta e uma categoria mobilizada ao
lado do sindicato.

cada mês este trabalhador recebeu R$ 40,32 de ganho real.
 Num ano, o ganho real deste trabalhador foi de R$ 537,60 (12
meses de salário + 13º salário + 1/3 sobre férias). A este valor vamos
acrescentar o FGTS de 8%, totalizando R$ 580,61.
 Multiplicando R$ 580,61 por 5 anos chegamos ao resultado de
R$ 2.903,05. Ou seja, considerando o salário médio de admissão, em
5 anos o trabalhador da nossa categoria recebeu R$ 2.903,05 além
da inflação, isto é, teve um ganho real neste valor (a reposição da
inflação manteve o poder de compra e o reajuste acima da inflação
significou um ganho para o trabalhador).
Nesses 5 anos as negociações coletivas do Sindmetal proporcionaram ao conjunto dos trabalhadores da nossa categoria um ganho
real de mais de R$ 29 milhões (R$ 2.903,05 multiplicado por 10.000
trabalhadores = R$ 29.030.500,00).Esse valor corresponde a:

As negociações coletivas do Sindmetal nos últimos 5 anos
Nos últimos 5 anos (2011 a 2015), durante as Campanhas Salariais, as negociações coletivas realizadas pelo Sindmetal trouxeram
inúmeros benefícios aos trabalhadores, mantendo e ampliando os benefícios sociais e conquistando importantes aumentos reais para os
salários da categoria.
Entre 2011 e 2015 os salários dos metalúrgicos de Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Serra Negra e Monte Alegre do Sul tiveram um aumento de 52,42%, enquanto a inflação do mesmo período foi de 40,04%.
É maior que a Receita Total Anual do Município de Monte Alegre
do Sul em 2015:

A diferença entre a inflação e o reajuste salarial no período representou um aumento real de 12,38% nos salários, ou seja, mantivemos
o poder de compra dos nossos salários e tivemos um ganho real (reajuste acima da inflação) de 12,38%.
Isso significa que um trabalhador que hoje ganhe R$
2.000,00, estaria ganhando apenas R$ 1.752,40 se o Sindicato não
tivesse conquistado ganhos reais (acima da inflação) nas negociações
da data-base.

Para termos uma ideia do que representam os aumentos reais nos
nossos salários, vamos fazer os seguintes exercícios:
 Entre 2011 e 2015 o Sindmetal conquistou 12,38% de ganho real
nos salários.
 Se dividirmos 12,38% por 5 anos, obteremos uma média 2,47%
a cada ano.
 Aplicando o percentual de 2,47% sobre o salário médio de admissão da nossa categoria no ano de 2015, R$ 1.632,44 (conforme dados
do Caged, do Ministério do Trabalho), teremos R$ 40,32, ou seja, a

Veja o que dá para comprar com os R$ 29 milhões de ganho real
que os metalúrgicos tiveram nos últimos 5 anos:

Esses R$ 29 milhões de ganho real conquistados pelo Sindmetalsaíram do bolso dos patrões e foram para o bolso dos trabalhadores.
Se não tivéssemos obtido os aumentos reais nas Campanhas Salariais
este dinheiro estaria nas mãos de poucas empresas e seus donos e
não estaria circulando e movimentando a economia das cidades da
nossa região.
As negociações coletivas constituem-se num importante
instrumento de distribuição de riqueza e de promoção de justiça social, mas somente um sindicato forte, combativo e de luta, aliado a
uma categoria mobilizada é capaz de conquistar R$ 29 milhões de
ganho real em 5 anos, como o Sindmetal conquistou.
VIU A IMPORTÂNCIA EM SE UNIR AO SEU SINDICATO?

ATENÇÃO!

Impeachment
favorece
projetos
contra os
trabalhadores
Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Diap, desde 1988, ano
de promulgação da Constituição
Cidadã, não se via no Congresso
Nacional tantos projetos a ameaçarem de forma tão expressiva
direitos trabalhistas e sociais.
Com a aprovação do impeachment na Câmara dos Deputados
no dia 17 de abril, cresce agora
o ataque ao Estado democrático
e também aumentam as chances das pautas contra os direitos
se tornarem realidade no Brasil.
Diante desse quadro preocupante, o Diap fez um levantamento das principais matérias
tramitando nas casas legislativas.
São mais de 55 propostas de
lei em discussão na casa que, se
aprovadas, reduzem garantias
dos trabalhadores e trabalhadoras, direitos fundamentais das
mulheres, desmontam a saúde
pública e põem em risco liberdades democráticas, como a
livre manifestação. VEJA ALGUMAS DELAS:
- Regulamentação da terceirização sem limite
- Redução da idade para
início da atividade laboral de
16 para 14 anos
- Instituição do Acordo extrajudicial de trabalho permitindo a negociação direta entre empregado e empregador
- Impedimento do empregado demitido de reclamar na
Justiça do Trabalho
- Livre estimulação das relações trabalhistas entre trabalhador e empregador sem a
participação do sindicato
- Criação de consórcio de
empregadores urbanos para
contratação de trabalhadores
- Estabelecimento do Simples Trabalhista criando outra
categoria de trabalhador com
menos direitos
- Extinção da multa de 10%
por demissão sem justa causa
- Susta a Norma Regulamenta (NR) 12 sobre Segurança no Trabalho em Máquinas e
Equipamentos
-.Estabelecimento do trabalho de curta duração
- Dispensa do servidor público por insuficiência de desempenho
- Regulamentação e retirada do direito de greve dos
servidores
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ASSEMBLEIA GERAL

AÇÃO SINDICAL: VEJA O RESUMO DAS ASSEMBLEIAS
DESTAQUE:

<<< MAHLE (Jaguariúna)
Realizada
assembleia
para a definição da Comissão que irá discutir os valores e metas nos próximos
meses.
Ao todo foram escolhidos 6 trabalhadores, 2 de
cada turno, pelos participantes da assembleia.
O Sindicato tem papel
fundamental nesta discussão pois intermediará
juntamente com os trabalhadores as propostas realizadas pela empresa.
“Agora escolhidos os representantes dos trabalhadores de forma democrática, esperamos que todos se
unam e se mobilizem junto
ao Sindicato para garantirmos nossas conquistas”,
afirma o presidente José
Francisco Salvino - Buiú
IBRAMED

LUXOLUSTRES

PLR aprovada em um único pagamento
de 600 reais.

Iniciadas as negociações de PLR, mas a
empresa suspendeu para reiniciar em
outubro

DELAVAL
Aprovada proposta de 1200 reais a serem pagos no início de 2016
NIQUELPLAST
Trabalhadores aprovam troca de dias para o feriado de
Corpus Christie.

PRÓXIMAS NEGOCIAÇÕES DE PLR:
Magneti-Marelli
ERCA ALUMÍNIOS
JOFRAMA
KLD, HTM e TRIUNFO ANDAIMES

Nos dias 19 e 20 de Maio o Sindicato estará na sua fábrica para recolher o
seu voto. Exerça seu direito e faça valer a Democracia!
Para votar, é necessário estar associado a 1 ano.
Caso não esteja na sua fábrica nestes dias, procure a Sede ou Subsedes,
onde haverão urnas disponíveis para a eleição (endereços na contra-capa
deste jornal).

O Jornal Unidade & Luta é uma publicação mensal que objetiva informar o trabalhador metalúrgico nas cidades de Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Serra Negra e Monte Alegre do Sul.
Presidente: José Francisco Salvino - Buiú / Jornalista responsável: Orlando Flexa (Mtb 42.334) / Fotos: Tiago Maestro/ Edição/layout e publicidade: Sagitta Comunicação Integrada /
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MOSTRE QUE VOCÊ É CONSCIENTE E AJUDE A ELEGER A DIRETORIA
QUE COMANDARÁ O SINDMETAL PELOS PRÓXIMOS 4 ANOS.
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O Jornal dos Trabalhadores!
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11ª FESTA DOS TRABALHADORES

A MAIOR FESTA JÁ REALIZADA PARA TRABALHADORES ASSOCIADOS
DO SINDMETAL ATRAI MAIS DE 4 MIL PESSOAS NO AMPARO ATHLÉTICO CLUB
SORTEIO DE PRÊMIOS
Na quadra poliesportiva ao
ar livre do clube, a criançada pintava o rosto se divertia
com os palhaços e brinquedos infláveis instalados. Os
pequenos também puderam
aproveitar a pipoca, algodão-doce e cachorro-quente que
foram servidos. Enquanto

Cerca de 4 mil trabalhadores estiveram presentes no dia 1 º
de maio (domingo) no Amparo Athlético Club para prestigiar mais
uma festa destinada aos associados do SindMetal. Nesta 11ª edição, a festa teve um caráter especial, pois coincidiu a data exatamente com o Dia Internacional dos Trabalhadores.
“Esta é a 6ª festa que realizamos exclusivamente para os trabalhadores metalúrgicos associados. Antigamente, a festa era
aberta e possuía poucas atrações, até que resolvemos inovar com
este novo formato e a cada ano tem superado o sucesso de participação dos trabalhadores”, explica o presidente José Francisco
Salvino - Buiú. Ele acrescenta que a festa nos moldes anteriores,
pelo fato de ser aberta, pessoas de fora da categoria acabavam
sendo sorteadas com os prêmios. “Com esse novo molde que criamos, já faz 6 anos que os prêmios que colocamos em sorteio vão
diretamente para quem contribui e apoia nosso Sindicato, ou seja,
o trabalhador associado”.
Animada pelo célebre locutor amparense Abel João Melo, a
festa teve também como novidade o sorteio de duas motos e mais
apresentações musicais. “Este ano tivemos a participação da banda Mistura de Raças, que se apresentou antes da dupla Edu e Nando, estes que já tocam na nossa festa há alguns anos”, informa
Buiú.
FARTURA E CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA
Seguindo o caráter das 6 edições anteriores, a festa contou
com 5 mil litros de chopp, 3 mil quilos de carne (além dos espetinhos variados, o tradicional “boi no rolete”) e diversos acompanhamentos para que todos pudessem festejar sem gastar um
único centavo. “Uma outra preocupação da nossa diretoria é que
o trabalhador não precisasse gastar na festa. No molde do antigo
presidente, a festa, que era aberta a todos, tinha barracas de alimentação e bebidas, mas os trabalhadores tinham de pagar pelos
produtos. Agora é tudo de graça, para o associado e sua família”,
encerra.
Representando a Federação dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do
Brasil - FITMETAL, discursou no evento Marcelo Toledo, que é da
oposição sindical em São Caetano do Sul. Toledo falou sobre o
processo de Impeachment que está ocorrendo contra a presidenta
Dilma Rousseff, que na visão da mídia internacional, de diversas
personalidades do meio artístico e cultural e, principalmente pela
maioria da população é visto como golpe. “Está claro que os interesses estã além do exposto. “Todos já sabemos que isto é um golpe contra a nossa democracia e, principalmente, contra o direito
dos trabalhadores, uma vez que já estão nos projetos do futuro
presidente diversos projetos que irão precarizar completamente
o trabalho, como a aprovação da terceirização e a retirada de direitos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)”, explica Toledo.

isso, seus pais aguardavam
ansiosos pelo sorteio de diversos prêmios que ocorreram durante o evento, finalizando com duas motos
Honda Titan 0 km, que foram
sorteadas para um trabalhador da CASP (Amparo) e outro
da ERCA ALUMÍNIOS (Pedreira). Entre os prêmios, foram

sorteados também TV de Led
de 32 polegadas, Aparelhos
de som, computador portátil
(notebook), bicicleta, tablet,
e mais de uma dezena de outros utensílios domésticos. Ao
todo, foram 21 prêmios que
foram divididos entre trabalhadores de Amparo (ganharam 9 prêmios), Pedreira e

Jaguariúna, (6 prêmios para
trabalhadores de cada cidade).
“Todos os trabalhadores
com quem tenho conversado ficaram muito contentes
e satisfeitos com o resultado
da festa e estão parabenizando nosso Sindicato por mais
um evento realizado com su-

cesso. Isso nos enche de orgulho pois passamos meses nos
dedicando e organizando essa
festa feita para quem apoia
nossa entidade mas sempre é
bom lembrar que o País precisa da mobilização de todos os
trabalhadores devido ao momento crítico de ameaça aos
nossos direitos”, afirma Buiú.
FELIZARDO
Associado ao SindMetal há
3 anos, o ganhador Cristiano
Aparecido Bueno (CASP- Amparo) não se conteve ao ganhar o prêmio. “Estava na
mesa com minha esposa. Recentemente, a gente já havia
combinado de comprar uma
moto pois ela acabara de tirar sua habilitação. Em nossa
mesa, estávamos tratando da
compra com um amigo que
estava vendendo”. Cristiano conta que ele não estava
acreditando muito que ia ganhar mas sua esposa estava
torcendo a cada número sorteado. “Quando nos sortearam, nem acreditamos. Dei a
moto para ela!”.
Cristiano dá o recado: “Os
trabalhadores só tem a ganhar em se associar ao Sindicato e nem é pela festa, mas
pela luta, pois somente aliado ao Sindicato é que temos
forças para lutar pelos nossos
direitos. “Patrão não briga
pela gente. Nosso Sindicato
sim!”

NOSSOS TRABALHADORES: QUEM FAZ DE NOSSO SINDICATO UM INSTRUMENTO DE LUTA CADA DIA MAIOR

