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aprova Campanha Salarial 2016>VEJA AQUI ALGUNS DOS BENEFÍCIOS:

APARTAMENTOS NA PRAIA
O SindMetal possui 4 apartamentos (quiti-

netes) mobiliadas prontas para o seu lazer e 
de sua família na Praia Grande - SP ao custo 
de 20 reais a diária para o associado (depen-
dente não paga!!!)

CLUBE COM PISCINA
Localizado no município de Amparo, todo 

associado SindMetal também é associado do 
Amparo Athlético Club. Aproveite o verão e 
vá curtir uma piscina!

FACULDADE MAIS BARATA
Você ou algum depende faz faculdade? Sai-

ba que associado do SindMetal tem de 10 a 
40% de desconto nas mensalidades da UNIFIA 
- Centro Universitário Amparense.

MAIS SAÚDE
Clínicas Médicas e Odontológicas com des-

conto de até 66%! (Clínica Pró-Vida, em Ja-
guariúna, multiespecialidades)

FESTA DO TRABALHADOR
Em maio, a tradicional Festa onde você co-

memora em grande estilo com chopp, chur-
rasco, sorteio de prêmios e muita diversão 
pra criançada. 

CAMPANHA SALARIAL
Associado fortalece a entidade e permite 

que as negociações avancem cada vez mais.  
 Torne seu Sindicato ainda mais forte.  
 Associe-se Já! 

Rua Alcides de Oliveira 
Germano, 378
Jardim Mauá II 
CEP 13820-000
Horário de Atendimento
8h às 12h / 13h às 18h
Fone: (19) 3837-8600

Rua Professor Horácio 
Quáglio, 36
Jardim Adélia 
CEP 13901-171
Horário de Atendimento
8h às 12h / 13h às 18h
Fone: (19) 3802177

Rua Sargento Alcides de 
Oliveira, 12
Jardim Monte Alegre
CEP 13920-000
Horário de Atendimento
8h às 12h / 13h às 18h
Fone: (19) 3852-1882

Rua Duque de 
Caxias, 135 sala 1
Centro
Horário de Atendimento
QUINTA-FEIRA (ex.feriados) 
das 8h às 12h Fone: (19) 
3892-6039

GRUPO AUTOPEÇAS (SINDPEÇAS)
AG INDUSTRIAL / CARLOS CARNIER AMPA-
RO / GIOBERT DO BRASIL / INBRASC / JO-
FRAMA / KRMAI / LUCIANO CARVALHO ME 
/ MAGNETI-MARELLI / MAHLE COMPRES-
SORES / MTE THOMSON / SAF-HOLLAND / 
SUPERA / TITAN X

Conquista: 8%
Condições:  6% a partir ( 1° de janeiro 
de 2017) + 2% ( 1° de fevereiro de 2017)
Abono: 20% sendo 10% em 8 de dezem-
bro de 2016 e 10% em 13 de janeiro de 
2017
(Empresas que aplicarem o aumento já 
em novembro estão isentas de pagar o 
abono)
Salário-Base (normativo) 
a partir de janeiro ou fevereiro
até 150 funcionários: 1385,00 /1412,00
mais de 150: 1758,00 /1792,00

GRUPO 2  (SINAEES/ SINDMAQ)
ACQUAMAQ / ANCRISA / CM USINAGEM / CASP 
/ DELAVAL / DELCRA / FLEXTRONICS / GEA / 
GREEN HOUSE / IG INDUSTRIAL / INDELT / IN-
TERROLL / IRMÃOS BONASIO / LASERLINE / 
LUIS DE MENESES / MAQNAGUA / MÁQUINAS 
LEONARDI / PAGOTTI E EGIDIO / PHARMAINOX 
/ SASA / SMARTMEC e outras similares

Conquista: 8,5%
Condições: 6% a partir de 1° de janeiro de 
2017 + 2,5% a partir de 1° de maio
Abono: 20% sendo 10%´até 16 de janeiro de 
2017, 5% até 15 de fevereiro de 2017 e 5% 
até 15 de março de 2017 
(Empresas que aplicarem o aumento já em 
novembro estão isentas de pagar o abono)
Salário-Base (normativo) a partir de janeiro
até 100 funcionários: 1381,69
com 101 a 350 funcionários: 1501,82  
com mais de 350 funcionários: 1727,10

GRUPO 19-3 (SIAMFESP, SIMEFRE e SINAFER)
AÇOCIC / ACRE / ALBERTO ALVES SERRALHE-
RIA / ALUMÍNIOS ERCA /  ALUMÍNIOS SANTANA 
/ ARAMBÉ / BISPHARMA / CONTEC / DEMON 
CLAYR / ELETRÔNICA BATONI / ENI LEGHO / 
FERRO ART / FORMINOX / FREEART / FUN-
DIÇÃO TRIUNFO / IMATEC / INCAL / MCA / 
JAGUAR MOLD / JAP / JEUKEN / LOPES AR-
TEFATOS / LUXO LUSTRES / MARSON METAL  
METALÚRGICA BRONZART / PACETTA / NI-
QUELPLAST / TRIUNFO e outras similares

Conquista: 8,5%
Condições: 6% a partir de 1° de janeiro de 
2017 + 2,5% a partir de 1° de março
Abono: 20% sendo 6% até 20 de dezembro de 
2016, 6% até 20 de fevereiro de 2017 e 8% 
até 20 de abril de 2017 
(Empresas que aplicarem o aumento já em 
novembro estão isentas de pagar o abono)
Piso (salário inicial ou normativo)
a partir de janeiro ou março
até 100 funcionários: 1278,42 /1308,58
com 101 a 350: 1361,39 / 1393,50
mais de 350:  1566,75 / 1603,71

VEJA AQUI OS ACORDOS  ENCERRADOS 
POR GRUPO ECONÔMICO

RECORTE, PREENCHA E ENTREGUE A 
FICHA AO LADO A ALGUM DIRETOR OU 
NOS ENDEREÇOS ABAIXO >>>

Índice do INPC : 8,5 %
(nov. 2015 a out. 2016)
Média das Conquistas: 9%

GRUPO 10
IBRAMED/ HTM/ KLD/ ADVANCE e outras em-
presas similares

Conquista: 10% *

 *O Grupo 10 não teve negociações na 
FIESP - Federação dos Industriários do Estado 
de São Paulo, como nos demais grupos. 
 As negociações estão sendo feitas di-
retamente nas empresas. Já foram fechados 
acordos em mais de 5 empresas.

FUNILARIA E PINTURA (SINDFUPI)

 Grupo ainda em fase de encerramen-
to. Em breve divulgaremos o resultado nas 
próximas edições deste jornal, e pelo Portal 
dos Trabalhadores (www.portaldostrabalha-
dores.com.br)

(Confira na página 2 a avaliação da diretoria)



Depois de uma longa disputa os 
trabalhadores aprovaram os valo-
res da Participação nos Lucros e 
Resultados e outros benefícios. O 
valor fechado de PLR foi de 600 re-
ais mais uma cesta básica de Natal 
no valor de 80 reais.

INTERROLL (Jaguariúna)

Trabalhadores aprovam PLR
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IG (Serra Negra)

Aprovado aumento na PLR 2016 e benefícios

SINDMETAL EM AÇÃO

Os trabalhadores da empresa IG In-
dustrial, em Serra Negra, definiram em 
assembleia os valores da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) 2016. Fi-
cou acordado em 780 reais, a serem pa-
gos no dia 10 de dezembro deste ano.

Além disso, também aprovaram o au-
mento na Cesta Básica valor da Cesta 
Básica que passa a ser de 150 reais a 
partir de 10 de dezembro e no vale-
-combustível, que agora é de 80 reais a 
partir deste mês. 

Em setembro, sindicato e empre-
sa começaram a negociar a Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR) 
e no mês seguinte foi proposto o va-
lor de 500 reais a serem pagos em 
duas parcelas no início de 2017 e 
metas a serem discutidas.

O Sindicato reivindicou o paga-
mento em única parcela e as metas 
para serem discutidas apenas em 
2017. A PLR foi paga no dia 20 de 
novembro de 2016.

GIOBERT (Jaguariúna)

EDITORIAL

No jornal Unidade & Luta 168 falamos sobre a PEC241. Trata-se da mesma proposta, agora com numeração expedida 
pelo Senado. A PEC retornará para aprovação na Câmara e trará prejuízos sociais sem precedentes para as camadas mais 
carentes da população brasileira.

Campanha Salarial 2016: uma vitória 
conquistada com muito suor Férias e Praia...     

          ...tudo a ver 

NOSSOS COMPANHEIROS 

Sindicato conquista 
10% de reajuste 

na PLR 2016
Na SM de Moraes os traba-

lhadores elevaram em 10% os 
valores da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) de 
2016.

Os trabalhadores da em-
presa receberam 759 reais 
em parcela única no final de 
novembro.

SM DE MORAES (Amparo)

PLR encerrada

GIRO POLÍTICO

PEC 55 é aprovada com galerias vazias e sob repressão policial

Companheiros e companheiras: esta foi a mais dura batalha que 
enfrentamos nos últimos anos.  Devido a atual crise política e eco-
nômica, conseguir manter os direitos e ainda avançar com conquis-
tas de 8 a 10% nas empresas da base parecia impossível. Mas, com 
a garra e determinação dos trabalhadores aliados ao Sindicato, as 
conquistas se tornaram reais.

 Nós já sabíamos que seria difícil,com o complô patronal que 
patrocina a queda do governo voltado aos mais carentes através 
do ´pato amarelo da FIESP’. A gente esperava conseguir mais. Os 
nossos trabalhadores não aceitaram qualquer acordo e assim con-
seguimos avançar nas negociações.

 Após o presidente Michel Temer ter assumido o governo (ou 
roubado), começaram diversos movimentos para derrubar direitos 
conquistados dos trabalhadores, que são defendidos pelo grupo pa-
tronal.

 O aumento da idade para se aposentar, direitos fundamen-
tais do trabalhador, o corte de investimentos na educação saúde e 
agricultura (PEC 55 - antiga 241) entre outras propostas que fazem 
os mais carentes ‘pagarem o pato’ estão sendo debatidos hoje no 
congresso com grande chance de aprovação. Precisamos mais do 
que nunca da mobilização de todos para não deixar isso acontecer. 
Continuemos alertas pois no ano que se inicia teremos que lutar 
ainda mais! E vamos resistindo e avançando! Um Feliz 2017 para 
todos - A DIRETORIA.

Enquanto senadores debatiam 
proposta que propõe 

congelamento de investimentos 
públicos por 20 anos, 

protesto contrário 
à PEC resultou em 
feridos e detidos.

Associado do Sindicato tem apartamen-
to na praia! Que tal aproveitar o verão nas 
águas do mar em quitinetes exclusivas para 
sindicalizados e sua família.

Desfrute bons momentos ao lado de quem 
você gosta com todo conforto e praticidade 
que o SindMetal oferece a você.

Entre em contato com a gente e faça sua 
reserva agora mesmo!

(telefones e endereços na seção 
FALE CONOSCO, na página 4)

RESERVE SUA VAGA!

Praia Grande - SP

O Brasil vive um momento de instabilidade 
institucional, de retrocesso político, de avan-
ço do conservadorismo e da criminalização da 
política. Essa foi à avaliação que os dirigentes 
da CTB-SE fizeram do Brasil em 2016, ano em 
que um golpe de Estado legitimou o impea-
chment da presidenta Dilma Rousseff - eleita 
com o voto de 54 milhões de brasileiros -; em 
que um governo ilegítimo assumiu o coman-
do e rasgou a Constituição, respaldado por um 
Congresso conservador; e em que os trabalha-
dores enfrentaram duras batalhas para asse-
gurar direitos adquiridos. 

A análise foi realizada no Centro de Treina-
mento Sindical Rural da Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura de Sergipe (Centresir), 
durante uma última reunião ampliada da CTB/
SE com os dirigentes da entidade e lideranças 
sindicais deste ano. Para a direção da Central 
no Estado, o mundo vive um retrocesso políti-
co e uma crise econômica sem precedentes, e 
o ataque aos direitos e ao bem-estar da socie-
dade ocorre em países da Europa, nos Estados 
Unidos e na América Latina, a exemplo da Ar-
gentina e do Brasil, onde há um avanço da di-

reita. Para Ivânia Pereira, secretária da Mulher Trabalhadora da CTB Na-
cional e presidenta do Sindicato dos Bancários de Sergipe (Seeb-SE), essa 
crise foi uma ação internacional. “Uma ação orquestrada contra os países 
que tinham uma democracia consolidada. E chegou ao Brasil. Temos um 
Congresso formado por uma maioria branca, masculina e de evangélicos 
fundamentalistas, que está a serviço de uma ideologia conservadora. Um 
Congresso que reforma a Constituição às avessas, sem ouvir o povo, a seu 
bel-prazer. Nossa democracia está condenada”, salientou Ivânia.

A grande mídia teve uma participação decisiva em todo esse processo 
passando uma mensagem para população de que o País deve ser governa-
do pelo Judiciário. “Esses meios de comunicação criminalizam a política 
e defendem a ingerência do Poder Judiciário em atribuições que são do 
Congresso. Temos que colocar a política no comando. Não há alternativa. 
Fora da política, só resta a barbárie”, enfatizou Edival Góes.

Por Niúra Belfort, da CTB de Sergipe

2016 - O ano do retrocesso
CTB-SE avalia o ano atual como crítico e com 

extrema necessidade de mobilização dos 
trabalhadores para 2017


