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PLR-2013 na Paranapanema totaliza
R$ 5.604,23; na TRW, o valor é de R$ 4.595,50
O fechamento da PLR2013 foi apresentado pela
Paranapanema nesta terçafeira, dia 14, em reunião com
o Sindicato e a comissão dos
trabalhadores. A segunda
parcela é de R$ 2.804,23,
a ser paga nesta quartafeira, dia 15. Com a primeira
parcela, de R$ 2.800,00,
o total da PLR-2013 ficou
em R$ 5.604,23, informa
o diretor Adilson Torres, o
Sapão.
TRW. Na TRW, a PLR-2013
chegou a 101 pontos, dando
um total de R$ 4.595,50.
Como a primeira parcela foi
de R$ 3.400,00, a segunda
parcela será de R$ 1.195,50,
a ser paga aos trabalhadores
no dia 31 de janeiro, informa
o diretor Cica.

Assembleia dos trabalhadores da Paranapanema Utinga: aprovação do novo turno por ampla maioria. Página 3

ALERTA CONTRA
ACIDENTES
Companheiros e companheiras,
Os metalúrgicos dentro da fábrica estão
vendendo sua força de trabalho. Ou seja,
sua capacidade de transformar matériaprima em mercadorias.
A Constituição Federal e a Consolidação
das Leis do Trabalho, CLT, nos garantem
o direito de não ligar qualquer tipo de
máquina se considerarmos que corremos
risco de acidentes.
Por isso, sigam o alerta do Sindicato.
Em caso de máquinas ou equipamentos
com problema você deve se recusar a
operar ou a ligar a máquina.
Ligue para o Sindicato, chame um diretor,
acione os companheiros da Cipa.
Sua vida vale muito.

EDITORIAL

Acelerar para a
grande arrancada
em 2014
Página 2
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Sindicato para produção na Tupy
para exigir segurança no trabalho
Página 2

PLR-2014 na Sonic será de R$
5.000,00 em duas parcelas
Página 3

Colônia de Férias no Carnaval
No período de 3 a 7 de fevereiro, das 8h
às 17h30, estarão abertas as inscrições para
o sorteio de reservas da Colônia de Férias
para o Carnaval. O período em sorteio é de
1º a 4 de março de 2014. Podem se inscrever
os associados metalúrgicos aposentados e

metalúrgicos ativos.
O sorteio será realizado no dia 9 de fevereiro,
domingo, e os associados contemplados
terão do dia 10 a 14 de fevereiro para efetuar
as reservas. Após essa data, as vagas serão
remanejadas para os inscritos na lista de espera.

EDITORIAL

Acelerar para a grande arrancada em 2014
Quem está acostumado a
dirigir sabe que para atingir uma
velocidade razoável é preciso
acelerar aos poucos. Engata
a primeira marcha, depois a
segunda, a terceira e quarta. Até
atingir uma velocidade razoável
com a quinta marcha.
Por isso, ninguém arranca
um carro engatando a quinta
marcha.
A economia de um país do
tamanho do Brasil é muito mais
complexa do que acelerar um

José Braz da Silva

Presidente em exercício do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá

veículo. Seja um carro, ônibus,
trem ou navio. Por isso, a crise
financeira mundial de 2008,
que teve como responsáveis os
grandes bancos e especuladores
mundiais,
derrubou
as
economias de vários países
desenvolvidos ao redor do
mundo. E deu uma freada em
nossa economia.
Mesmo
assim,
os
trabalhadores brasileiros e os
governos do presidente Lula e de
Dilma Rousseff deram mostras
suficientes de patriotismo. Os
trabalhadores continuaram a
confiar no País, gastando aqui
todo centavo que ganhavam
com
muita
dificuldade.
Assumiram
crediário
e
apostaram de verdade em nossa
economia. Deu certo. O Brasil foi
o último país a sofrer os reflexos
da crise financeira mundial. E o
primeiro a sair da crise.
Mas aí se passaram vários
anos difíceis e chegamos,
agora, a 2014. Nesses seis anos
o governo brasileiro conseguiu
se reorganizar para avançar.
Nos posicionamos em termos
mundiais e chegamos, de
acordo com alguns parâmetros,
à sexta economia mundial.
Basta, contudo, dar uma
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olhada no cenário econômico
brasileiro e veremos que
as
grandes
lideranças
empresariais,
os
grandes
bancos e financeiras ficaram no
muro. Ficaram esperando que
nós, trabalhadores e governo,
resolvêssemos a crise.
Agora, com a chegada de
2014, que será um ano eleitoral
e de Copa do Mundo, vários
setores empresariais começam
a se movimentar. Sabem que, se
não acelerarem, ficarão para trás,
com riscos de perder espaço no
mercado interno, um dos mais
importantes do mundo.
Estamos prontos
Temos um Brasil prontinho
para dar certo. Os trabalhadores
e suas lideranças vão continuar a
batalhar, como sempre. E mais: ao
longo de 2014, vamos consolidar
o Pré-Sal. Portanto, é o ano de se
governar com agilidade, como
é o caso da presidenta Dilma
Rousseff, que será candidata à
reeleição. Mas também é hora
de os empresários e banqueiros
entrarem no jogo. E pra já.
Chega de ficar em cima do
muro. Vamos confiar no Brasil,
no governo da presidenta
Dilma e na capacidade de seus
trabalhadores. Vamos preservar

e modernizar nossa economia
interna, com investimentos em
infra-estrutura, com apostas
na produtividade, com apoio à
qualificação da mão de obra.
Porque nos interessa, como
trabalhadores,
que
todos
os atores econômicos (e aí
incluímos os empresários e o
setor financeiro) participem
ativamente da grande arrancada
que o Brasil experimentará em
2014.
Quem viver e participar verá.

Cícero Martinha

Presidente licenciado do Sindicato
dos Metalúrgicos de Santo André
e Mauá
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Danos morais por inscrição indevida do
nome no SCPC

Sindicato para produção na Tupy para
exigir segurança no trabalho

A negativação indevida nos
cadastros de restrição ao crédito
(SCPC ou Serasa) gera ao ofendido
o direito de requerer na Justiça
a reparação dos danos morais.
Isso porque, ao ter o nome
negativado sem que para isso
tenha dado causa, a vítima passa
por uma situação extremamente
constrangedora,
angustiante,
tendo sua moral abalada.
A negativação indevida gera
diversos prejuízos como falta de
crédito na praça e, muitas vezes,
até perda de uma colocação no
mercado de trabalho. Quanto
ao valor auferido a titulo de
indenização, fica a critério do juiz,

Um grave acidente aconteceu
na noite de segunda-feira, dia
13, na Tupy. Em protesto, o
Sindicato parou a produção
das 24h às 2h para exigir mais
segurança no ambiente de
trabalho. Por volta das 22h30,
um trabalhador teve a mão
esquerda prensada quando
estava fazendo a limpeza de
uma prensa de sucata, que
estava
em
funcionamento
indevidamente, pois estava sem
proteção. A vítima foi socorrida
imediatamente, mas perdeu
quatro dedos, pois não foi
possível reimplantá-los. Ele teve
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que deve se ater aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Razoabilidade para que o
valor não seja tão alto a ponto
de enriquecer a vítima ou ínfimo
a ponto de não desencorajar o
ofensor a continuar efetuando
essas práticas. A proporcionalidade
se refere ao tamanho do dano:
quanto maior o dano, maior é a
indenização, ou seja, quanto mais
prejuízo a vítima comprovar que
sofreu a tendência é de ter uma
indenização maior.
Caso isso esteja ocorrendo
com você, procure o nosso
Departamento Jurídico para obter
mais informações.

alta e está se recuperando em
casa.
Nesta terça-feira, dia 14,
o Sindicato, os cipeiros e os
responsáveis pela segurança e
área de produção da empresa
reuniram-se para apurar as
causas do acidente. Esse grave
acidente teria sido evitado
se os responsáveis pelo setor
tivessem observado as normas
de segurança. “Se a empresa não
tomar as providências cabíveis,
a paralisação será por tempo
indeterminado”, alerta Sivaldo
Pereira, o Espirro, secretário
geral.
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Novo turno na Paranapanema é aprovado pelos trabalhadores
Em assembleias realizadas nas
unidades de Utinga e de Capuava,
respectivamente, nos dias 10 e
13 de janeiro, os trabalhadores
aprovaram, por ampla maioria, a
proposta da Paranapanema de
mudança de turno. O início do
novo turno ainda será definido
em reunião do Sindicato com a
empresa. Pela proposta aprovada,
será adotado o regime 6x1 com
horário fixo e sábados alternados
para os trabalhadores do primeiro

e do segundo turno. Em todos os
turnos, terá uma hora de refeição,
inclusive no terceiro em que a
jornada será das 23h às 5h. A
proposta prevê ainda que os
trabalhadores do primeiro e do
segundo turno, que trabalhavam
no esquema 6x2, terão um
adicional incorporado ao salário
para que não haja perdas. Esse
valor será calculado com base na
média de adicional noturno que
eles recebiam, dividindo-a por 12.

Diretores Manoel Gabriel e Tarzan com os trabalhadores da Sonic

PLR-2014 na Sonic será de R$
5.000,00 em duas parcelas
Saiu o primeiro acordo da
PLR-2014. O Sindicato fechou o
acordo nesta terça-feira, dia 14, na
Sonic Rodas, e os trabalhadores
receberão PLR de R$ 5.000,00,
atrelada às metas. O valor pode ter
um adicional de 10% se as metas
forem ultrapassadas. O diretor
Manoel Gabriel informa que a
primeira parcela será paga no dia
15 de julho e a segunda em 15 de
janeiro de 2015.
Trabalhadores da Metal 2 param
por tempo indeterminado
Depois de uma sucessão de
protestos que começaram no
fim de novembro de 2013, os
trabalhadores da Metal 2 entraram
em greve por tempo indeterminado
nesta segunda-feira, dia 13. Eles
cobram da empresa a regularização
do recolhimento do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço),

Eleições da Cipa
Ailton De Oliveira Auto Peças
Inscrições: 10/01 a 24/01/2014
Eleição: 01/02/2014

multa pelo atraso e uma posição
sobre o fechamento da PLR-2013.
O pagamento da segunda parcela
da PLR está previsto para o dia 25
de janeiro. “Os trabalhadores só
vão encerrar a greve quando a
empresa solucionar as pendências”,
diz o diretor Boca. Os protestos
começaram em 21 de novembro
devido ao atraso do vale. Depois
disso, houve outros atrasos, por
isso, os trabalhadores cobram da
empresa um compromisso formal
de que os futuros pagamentos
serão feitos em dia.
Processo de discussão da PLR2014 começa na Maxion
A PLR-2013 foi fechada na
Maxion com as metas alcançadas.
Isso só foi possível graças às
ações do Sindicato com os
trabalhadores e negociações com
a empresa. Já nesta quarta-feira,
dia 15, serão abertas as inscrições
para a comissão de negociação
da PLR-2014. “É importante o
envolvimento dos trabalhadores
na formação da comissão, para
que ela seja participativa, visando

Trabalhadores da unidade de Capuava aprovam novo turno

um bom acordo da PLR com metas
realistas”, diz o diretor Manoel do
Cavaco.
Novelis diz que serviço de
restaurante será melhorado
Após publicação neste jornal das
reclamações dos trabalhadores em
relação à qualidade e quantidade
das
refeições
servidas
no
restaurante e ao horário das vans, a
Novelis comprometeu-se a resolver
esses problemas, informa o diretor
Lincoln. Nesta terça-feira, dia 14,
a empresa procurou o Sindicato
e informou que agendará uma
reunião com o gestor do restaurante
a fim de discutir as melhorias
reivindicadas pelos trabalhadores.
Eles se queixam, principalmente,
da mistura controlada e também
da qualidade da comida que vem
caindo. O Sindicato continuará a
acompanhar tudo de perto.
PCS e PLR-2013 A pouco mais de
um mês e meio do fechamento
da PLR-2013, a chefia reuniu nesta
segunda, dia 13, os trabalhadores
e disse que, até agora, as metas
foram alcançadas e, em alguns
itens, até superadas. O pagamento
da segunda parcela será nos dias
5 e 15 de maio, respectivamente,
aos horistas e mensalistas. Mas
não tocou na política de cargos e
salários (PCS). No fim do ano, ao se
negar a negociar com o Sindicato
um abono emergencial, a empresa
disse que o assunto seria discutido
neste mês, mas até agora nada.

Sindicato reúne-se com nova
direção da Quasar
O Sindicato reúne-se com o
RH da Quasar nesta quarta, dia
15, às 15h. Depois, convocará
uma assembleia para comunicar
aos trabalhadores o resultado da
reunião, a primeira depois que a
ILP Industrial adquiriu o controle da
empresa, em dezembro, informa
o diretor Geovane. O Sindicato
procurou a nova direção tão logo
a mudança fora anunciada, a fim
de se inteirar dos planos dela em
relação aos trabalhadores e aos
projetos na região.

Matrículas para cursos do
Senai começam no dia 5/2
As matrículas para os cursos
do Senai no Sindicato estarão
abertas nos dias 5, 6, 7, 10 e 11 de
fevereiro para os sócios metalúrgicos
e seus dependentes. As vagas
remanescentes serão preenchidas
com os interessados em geral nos dias
12 e 13 de fevereiro.
São os seguintes os cursos
oferecidos:
- Desenho técnico mecânico
- Matemática aplicada à mecânica
- Controle dimensional
- Fundamentos de Controle
Estatístico de Processo (CEP) (na
sequência, “Controle Estatístico de
Processo – supervisão)
O início das aulas está previsto para
os dias 17 (Desenho e Matemática) e
18 (Controle e CEP) de fevereiro.

AC Metalúrgica Ltda.
Inscrições: 15/01 a 30/01/2014
Eleição: 03/02/2014
Metalúrgica Guaporé
Inscrições: 07/01 a 20/01/2014
Eleição: 06/02/2014
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Aposentados com benefício acima do mínimo têm reajuste de 5,56%
Os aposentados e pensionistas
com benefícios acima do salário
mínimo tiveram reajuste de
5,56% a partir de 1º de janeiro de
2014. Esse percentual refere-se ao
INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor) de 2013 e ficou
abaixo da inflação oficial (Índice
Nacional Preços ao Consumidor
Amplo), que fechou o ano em
5,91%.
Com o reajuste, o teto dos
benefícios do INSS (Instituto
Nacional de Seguro Social) passou
de R$ 4.159 para R$ 4.390,24,
conforme portaria dos ministérios
da Fazenda e da Previdência Social
publicada no Diário Oficial da
União, na edição de segunda-feira,
dia 13.
Os benefícios do INSS pagos
a partir do dia 27 deste mês já
estarão reajustados. O pagamento
começa a ser feito aos segurados
que recebem o salário mínimo,

que passou de R$ 678,00 para R$
724,00 em 1º de janeiro. Quem tem
benefício acima do piso receberá a
partir do dia 3 de fevereiro.
O ano de 2010 foi o último
em que os aposentados e
pensionistas
com
benefícios
acima do salário mínimo tiveram
aumento real. Como o salário
mínimo vem tendo um ganho
real pelo PIB de dois anos antes,
a cada ano mais beneficiários do
INSS passam a receber apenas o
mínimo. Estima-se que só neste
ano aproximadamente 322 mil
aposentados
e
pensionistas,
que tinham benefício superior
ao mínimo, passaram a receber
apenas o piso de R$ 724,00.
Os
segurados
que
se
aposentaram a partir de fevereiro
de 2013 e recebem acima
do mínimo tiveram reajuste
proporcional, conforme tabela ao
lado.

Conﬁra os índices de reajuste
Data do início do benefício

Reajuste (%)

Até janeiro 2013

5,56

Em fevereiro/2013

4,60

Em março/2013

4,06

Em abril/2013

3,44

Em maio/2013

2,83

Em junho/2013

2,47

Em julho/2013

2,19

Em agosto/2013

2,32

Em setembro/2013

2,16

Em outubro/2013

1,88

Em novembro/2013

1,26

Em dezembro/2013

0,72

CULTURA

Exposição Genesis de Sebastião Salgado
chega ao Sesc de Santo André

Errata
Imagens registradas por fotógrafo também compõem o livro “Genesis” (Foto: Sebastião
Salgado/Divulgação)

O Sesc Santo André sedia até
o dia 4 de março uma exposição
imperdível. Trata-se da mostra
“Genesis”, com 245 fotografias
produzidas
pelo
fotógrafo
Sebastião Salgado no período
de 2004 a 2011, em diferentes
regiões do mundo.
São imagens de animais em
risco de extinção, montanhas,
tribos, florestas e muito mais. Só
vendo para ter a exata noção da
grandiosidade desse trabalho,
que
foi
meticulosamente
planejado pelo autor.

A exposição estreou em
Londres em abril de 2013 e
já esteve em cartaz no Rio de
Janeiro e São Paulo. A entrada é
gratuita.
"Genesis" - Sebastião Salgado
Quando: de 8 de janeiro a 4 de
março de 2014; de terça a sexta,
das 10h às 21h30, e sábados e
domingos, das 10h às 18h30
Onde: Sesc Santo André - Rua
Tamarutaca, 302, Vila Guiomar
Quanto: entrada gratuita
Mais informações: (11) 4469
1200 ou www.sescsp.org.br

Na matéria “Cícero Martinha
assume Secretaria do Trabalho”,
publicada na página 4 da
edição do dia 8/1/2014 do
jornal “O Metalúrgico”, o nome
da secretária Silmara Conchão,
de Políticas para Mulheres, foi

grafado de forma incorreta
na legenda da foto acima
reproduzida. A legenda correta
é: A partir da esquerda: Cícero
Martinha, Marta Sobral, Silmara
Conchão,
Oswana
Fameli,
prefeito Carlos Grana, Arlindo
José de Lima, João Avamileno e
Tiago Nogueira, na cerimônia de
posse.
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