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Objetivos da 
Comunicação

s Encontros de Comunicação da 
Confederação Nacional dos Traba-

lhadores Metalúrgicos, entre dirigen-
tes sindicais e assessores de imprensa, 
visam incentivar as entidades f liadas 
a ampliar a rede de informação com 
a categoria metalúrgica, fortalecer 
nossas ações sindicais por melhores 
salários, condições de trabalho e de 
vida, e pela conquista da consciência 
da cidadania. 

É fundamental, portanto, que as 
entidades (Federações e Sindicatos) de-
senvolvam uma imprensa própria, com 
prof ssionais qualif cados, e ampliem 
suas possibilidades de mobilização.

Esta publicação, produzida a partir 
de uma das propostas feitas pelos 
participantes dos nossos Encontros 
de Comunicação, é uma contribuição 
da CNTM para que as entidades se 
fortaleçam, invistam em comunicação, 
tornem o intercâmbio de informações 
entre dirigentes, trabalhadores e so-
ciedade ef caz e permanente, e saibam 
enfrentar melhor os desaf os impostos 
pelas relações de trabalho e por uma 
realidade repleta de desigualdades 
sociais, que o Brasil precisa continuar 
superando para tornar-se um País jus-
to e solidário, com um povo livre e feliz.

MIGUEL TORRES
Presidente da CNTM/

Força Sindical

LUIZ CARLOS MIRANDA
Secretário de Relações 

Públicas da CNTM
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“...O tempo é a 
minha matéria, o 

tempo presente, os 
homens presentes, a 

vida presente.”

Carlos Drummond de Andrade 
(Mãos Dadas)
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Equipe,
Materiais e Práticas

ara informar, mobilizar e orga-
nizar a classe trabalhadora nas 

ações sindicais, os dirigentes devem 
investir em imprensa própria. Um 
departamento de comunicação pode 
ser formado por jornalista de texto 
(assessor de imprensa), diagramador, 
repórter fotográf co e outros prof ssio-
nais da área como, por exemplo, equi-
pe de f lmagem, chargista e ilustrador. 

Os materiais e as práticas de co-
municação sindical mais usuais são: 
jornal of cial da entidade, boletins 
voltados para os trabalhadores de 
uma determinada empresa ou para 

temas específ cos, artigos, sites, redes 
sociais e releases direcionados aos 
veículos de comunicação (jornais, 
revistas, portais, TVs, rádios, sites de 
notícias locais e outras mídias). 

Também costumam ser produ-
zidos cartazes, livretos, fôlderes, re-
vistas, clippings de notícias, boletins 
eletrônicos, slogans, layouts para 
camisetas e faixas, mosquitinhos 
(impressos pequenos), praguinhas 
(adesivos), programas de rádio e 
produções audiovisuais para inter-
net, circuito interno de TV, portas de 
fábrica e eventos.

P

municação sindical mais usuais são: 
jornal of cial da entidade, boletins 
voltados para os trabalhadores de 
uma determinada empresa ou para 

(adesivos), programas de rádio e 
produções audiovisuais para inter-
net, circuito interno de TV, portas de 
fábrica e eventos.
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Receita de jornal

A diretoria reúne-se 
e discute a pauta, 
de preferência 
com a presença 
do jornalista, 
escolhendo os 
assuntos que vão 
entrar na edição 
(jornal ou boletim).

Depois, para 
permitir a 

visualização de 
uma proposta 

gráf ca/visual, é 
feito um “boneco” 
(desenho de como 

será a edição). 
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boneco e os textos redigidos 
pelo jornalista, conforme a 

pauta elaborada, são encaminhados 
para o diagramador, que tem a tarefa 
de dispor nas páginas o material da 
edição: textos, títulos, fotos, ilustra-
ções, charges, legendas etc.

Uma primeira cópia da edição 
já diagramada é encaminhada para 
avaliação da diretoria, que poderá 
ou não sugerir alterações.

O próximo passo é fazer revisão 
gramatical para corrigir descuidos 
ortográf cos e, havendo necessida-
de, trocar ou cortar palavras para 
melhorar a diagramação e facilitar 
a leitura. 

A conclusão do trabalho de edi-
ção é chamada de fechamento. O 
arquivo fechado pelo diagramador 
é enviado para a gráf ca.

O dirigente sindical, na entrega 
do jornal na base, deve preferencial-

mente conversar com o trabalhador 
sobre os assuntos tratados na edi-
ção, tirar dúvidas e receber novas 
informações e reivindicações para a 
produção dos próximos jornais ou 
boletins.

O ideal é que haja tempo para o 
jornalista ter um contato maior com 
a base, na porta de fábrica, em as-
sembleias, manifestações, encontros 
e reuniões, para enriquecer a pauta 
e as publicações com a voz do traba-
lhador, opiniões, propostas e críticas.

É importante que o periódico 
tenha equilíbrio entre matérias opi-
nativas, propaganda da entidade 
(serviços, opções de lazer e benefí-
cios), anúncios convocatórios de as-
sembleias e manifestações, notícias, 
reportagens e entrevistas. 

Outra dica é determinar perio-
dicidade para a publicação: diária, 
semanal, quinzenal, mensal etc.

O
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aerte, um dos mais importantes 
nomes dos quadrinhos brasi-

leiros, publicou em 1986 o livro 
Ilustração Sindical, com ilustrações 
utilizadas até hoje pelas redações 
sindicais na produção de boletins e 
jornais da classe trabalhadora. Nos 
exemplos desta página, a ilustração 
com a faixa permite que cada um 

escreva a sua palavra de ordem.
Vale ressaltar que o Sindicato 

dos Metalúrgicos de Osasco, o 
Sindicato dos Metalúrgicos da 
Grande Curitiba e a Força Sindical 
têm trabalhado com ilustradores 
em seus materiais impressos e sites, 
melhorando a comunicação junto 
aos trabalhadores. 

L
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Para 
domínio 
do povo
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Primeiras páginas 
de jornais produzidos 
pelos departamentos 

de imprensa dos 
Sindicatos

urante o prazo estabelecido 
pela edição desta cartilha, re-

cebemos algumas capas de jornais 
impressos dos Sindicatos f liados à 
CNTM, que ainda são os principais 
órgãos de informação e mobilização 
da categoria metalúrgica. 

Segundo nossa pesquisa in-
formal junto às assessorias de im-
prensa, o número de exemplares 
impressos depende basicamente do 
número de trabalhadores na base. 

Temos, por exemplo, tiragens de 
2.500 a 200 mil exemplares. 

Com relação à periodicidade, o 
intervalo de tempo entre as edições 
de um jornal pode ser semanal, quin-
zenal, mensal, bimestral e trimestral, 
ou pode não ter previsão. 

Temos jornais frente e verso e de 
até 12 ou mais páginas, com duas 
ou quatro cores, principalmente 
nos formatos tabloide, germânico 
e standard.   

D
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Sindicato dos 
Metalúrgicos

de São Paulo e 
Mogi das

Cruzes

www.metalurgicos.org.br
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Sindicato dos 
Metalúrgicos 

de Guarulhos e 
Região

www.metalurgico.org.br
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Diretor Responsável: Sérgio Butka - Jornalista Responsável: Gláucio Dias

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

Fevereiro de 2014 - Ano 27 - Edição 842

Filiado à Paraná

Renault

CAMPANHA SALARIAL 2014

É dada a largada!!
Seguindo a estratégia defi nida pela diretoria do Sindicato de já antecipar agora para fevereiro as negociações de PLR 
e data base, milhares de trabalhadores de várias empresas da categoria já deram autorização para o SMC iniciar a 
luta. É isso aí, companheirada, vamos continuar mostrando a mesma mobilização dos últimos anos. Em ano de Copa, 
quem vai levantar a taça dos melhores acordos seremos nós, vamos pra luta! 

CONFIRA 
OS PRINCIPAIS ITENS DA 

PAUTA DE REIVINDICAÇÃO:

AUMENTO REAL 
ABONO SALARIAL 

VALE MERCADO
JORNADA DE 40 HORAS 

PLR DECENTE
Volvo CNH

WHB Usinagem

WHB Fundição Jtekt Trox

 Sindicato dos 
Metalúrgicos

da Grande 
Curitiba

www.simec.com.br
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Protesto por direitos
na Novex e Brasforno

OSASCO, 28 DE JANEIRO A 1 DE FEVEREIRO DE 2014 • EDIÇÃO 2 WWW.SINDMETAL.ORG.BR 

Os metalúrgicos da 
Novex e da Brasfor-
no foram para cima 
das empresas para 
cobrar seus direi-
tos, principalmente, 
condições dignas 

Semana dos 
Aposentados

Democracia 
em debate

Aposentados 
encerram semana 
de atividades com 

torneio de dança. P.3

Sindicato participa 
do Fórum Social 

Temático, em Porto 
Alegre, entre os dias 

21 e 26. Encontro 
discutiu a crise 
do capitalismo, 
a democracia e 
a justiça social. 

Também teve 
destaque os 50 anos 
do golpe militar. P.3

VISAO TRABALHISTA
SINDMETAL                    @SINDMETALOSASCO

50 anos de impunidade

sindmetal.org.br/revista

Organizados pelo Sindicato, metalúrgicos da Novex e da Darvo , de Santana de Parnaíba, cobram plano de cargos, vale alimentação em dia e melhorias na refeição fornecida

para trabalhar com 
saúde e segurança. 
Problemas com a 
refeição, PLR, vestiá-
rio e plano de cargos 
e salários estão entre 
as reivindicações.

Já na Bombas Esco, 
de Embu das Artes, a 
greve de uma semana 
levou os problemas 
na empresas a serem 
discutidos em audiên-
cia no TRT-SP. P.3

Ato no ABC, neste sábado, 
1º, homenageia vítimas 
da ditadura militar. É o 
primeiro ato a marcar os 
50 anos da ditadura civil 

militar no Brasil. Entre 
os homenageados estão 
diretores e militantes 
metalúrgicos da região  
de Osasco. P.4

30 anos  
das Diretas

Seu Direito

O movimento pelas “Diretas, 
Já!” completa 30 anos neste 
início de ano. Fique por 
dentro da importância dessa 
luta para nosso país. P4

Empresa tem prazo  
para entregar holerite 
para trabalhadores.  
Conheça e exija  
seus direitos. P3

Tenha acesso a 
informações e segurança
Tenha acesso a 
informações e segurança

50 anos de impunidade

sindmetal.org.br/revistasindmetal.org.br/revista
Ato no ABC, neste sábado, 
1º, homenageia vítimas 
da ditadura militar. É o 
primeiro ato a marcar os 
50 anos da ditadura civil 

Seu Direito

O movimento pelas “Diretas, 
Já!” completa 30 anos neste 
início de ano. Fique por 
dentro da importância dessa 
luta para nosso país. P4

Empresa tem prazo 
para entregar holerite 
para trabalhadores. 
Conheça e exija 
seus direitos. P3

informações e segurançainformações e segurançainformações e segurançainformações e segurança

Sindicato dos 
Metalúrgicos
de Osasco e 

Região

www.sindmetal.org.br
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Sindicato busca em 2014 mais um ano de        
vitória na  Campanha Salarial    

Edmilson liderando assembleia com trabalhadores de Ribeirão Preto

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Ribeirão Preto e Região convi-
da todos os trabalhadores e traba-
lhadoras para participarem do 3° 
Encontro de Segurança e Medicina 
do Trabalho de Ribeirão Preto e 
Região, que acontecerá no próximo 
dia 28 de agosto e proporcionará 
espaço para discussão e apresenta-
ção de temas importantes relacio-
nados com Segurança e Saúde dos 
trabalhadores,   com a participação 
de prof

O encontro será mais uma vez, 
no auditório do Senai, localizado 
na Rua Capitão Salomão, n° 1813, 
no bairro Campos Elíseos  na cida-
de de Ribeirão Preto, às 13 horas, 
e todos os participantes receberão 
certif

Edmilson Domingues, presi-

Sindicato organiza 3° Encontro sobre Segurança e Medicina do Trabalho

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Ribeirão Preto e Região, junto a 

dente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Ribeirão Preto e Região 
e Coordenador Regional da Força 
Sindical Ribeirão Preto conta que 
“nesse ano, abordaremos um as-
sunto novo e que impacta a vida de 
muitos trabalhadores: o acidente de 
trabalho de percurso.   Teremos um 
palestrante que falará sobre a dire-
ção preventiva e trânsito”, explica.

Ainda segundo Edmilson, a 
terceira edição do Encontro de Se-
gurança e Medicina do Trabalho, 
“oferecerá informações técnicas 
nas apresentações, essenciais para 
àqueles trabalhadores e trabalha-
doras que integram as Comissões 
Interna de Prevenção de Aciden-
tes - CIPA’s”. Contribuindo para 
melhor atuação dessas comissões”, 
conclui Edmilson. 

Federação dos Metalúrgicos do Es-
tado de São Paulo, já deu inicio as 

negociações da Campanha Salarial 
de 2014 e busca mais uma vez con-
quistar bons resultados para todos 
os trabalhadores e trabalhadoras 
metalúrgicos de Ribeirão Preto, 
Cravinhos, Serrana e Jardinópolis.

Edmilson Domingues, presi-
dente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Ribeirão Preto e Região, 
disse que “há dezesseis anos con-
secutivos, a categoria metalúrgica 
conquista reajuste salarial com cor-
reções acima da infação. Ou seja, 
temos lutado e conseguido garantir 

aos trabalhadores e trabalhadoras, 
todos os anos, aumento real e junto 
com aumento do  poder de com-
pra”, explica.

Ainda segundo Edmilson, o im-
pacto dessas conquistas “são perce-
bidas no dia-a-dia da família me-
talúrgica, visto que, com aumento 
real da renda familiar, contribu-
ímos também para a melhora na 
qualidade de vida dos trabalhado-
res”, conta Edmilson.

A data base para toda a categoria 
metalúrgica é no mês de novembro.

Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
Ribeirão Preto e 

Região

www.metalurgicosonline.com.br
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trabalhadores é que teremos leis 
adequadas para atender os anseios da 
população. Atualmente, a bancada dos 
empresários é bem maior que a nossa.

Pressão pela Agenda Trabalhista
No dia 9 de abril, com a 8ª Marcha da 
Classe Trabalhadora, as centrais sindicais 
iniciam pressão pelo atendimento da Pauta 
Trabalhista. “Apresentamos nossa pauta no 
ano passado e tivemos poucos avanços”, 
protestou Eliseu Silva Costa, presidente do 

Sindicato. Na pauta estão as 
40 horas semanais e o fim da 
rotatividade, da terceirização e 
do fator previdenciário.

Política industrial
O País precisa de uma política 
industrial que garanta 
investimentos em tecnologia, 
com emprego de melhor 
qualidade e salários mais 
justos. O governo não pode 
ficar refém dos financistas e 
especuladores.  

Copa do Mundo
Torcer pela seleção brasileira.

Nem mesmo as festas de final de ano diminuíram o espírito de luta da categoria, 
que permaneceu alerta na defesa de seus interesses. Confira nas páginas 2 e 3.

Uma luta em tempo integral 

2014, um ano de grandes desafios!
Ação do Sindicato 
já foi protocolada 

www.metebronca.com “As palavras que vos digo são espírito e vida” (João, 6:63)www.facebook.com/metebronca.umolharalternativo

A notícia do ponto de vista do trabalhador

Julho de 2013

0

www.facebook.com/metebronca.umolharalternativo
@metebronca_

www.metebronca.com
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ANO XXVII - Nº 01
Janeiro de 2014

67

Por um voto de classe
No dia 5 de outubro vamos votar para 
presidente da República, governador, 
senador, deputado federal e deputado 
estadual. 
Nossa tarefa é garantir a continuidade do 
projeto democrático‐popular e eleger uma 
bancada da classe trabalhadora que seja 
maioria no Senado, na Câmara Federal e 
nas Assembleias. 
Só com um Parlamento com a cara dos 

Em dezembro de 2013, o Sindicato pro‐
tocolou a ação judicial pedindo a corre‐
ção do saldo do FGTS desde 1999. 
O processo representa todos os meta‐
lúrgicos da região e inclui a adesão de 
11.700 trabalhadores que comparece‐
ram no Sindicato. A Justiça já recebeu 
mais de 30 mil ações desse tipo. 
“O elevado número de processos criou 
um clima favorável. Mas a Justiça é 
demorada, e o melhor seria a Caixa 
iniciar negociação para corrigir os sal‐
dos”, comentou o presidente do Sindi‐
cato Eliseu Silva Costa.

Correção do FGTS

Mudar essa situação é tarefa de todos os trabalhadores

industrial que garanta 
investimentos em tecnologia, 
com emprego de melhor 
qualidade e salários mais 
justos. O governo não pode 
ficar refém dos financistas e 
especuladores.  

Copa do Mundo
Torcer pela seleção brasileira.Torcer pela seleção brasileira.T

cato Eliseu Silva Costa.

arefa de todos os trabalhadores

 Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
Jundiaí, Várzea 
e Campo Limpo 

Paulista

www.metalurgicosjundiai.org.br
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Cidadania
Jornal do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, Rio das Pedras e Saltinho   

Ano I        Nº 07         2013        www.metalurgicospiracicaba.com.br

Um jornal a serviço da família metalúrgica e do povo de Piracicaba        Distribuição Gratuita                                                             

A Diretoria do Sindicato deseja um Feliz Natal e Próspero Ano Novo à família metalúrgica!

Editorial   

Ações do Sindicato promovem
melhores de condições de vida
aos metalúrgicos 
Os ganhos obtidos pela diretoria do Sindicato 

à família metalúrgica tem forte representação 

na vida das pessoas. Todo o montante de 

dinheiro que chega aos bolsos dos 

trabalhadores será revertido em melhores 

condições para a família. Por José Luiz 

Ribeiro, presidente do Sindicato. Leia|Pág. 2

Sindicato injeta R$ 250 milhões nos bolsos
dos metalúrgicos e no município em 2013

Diretoria do Sindicato: Deputado, José 
Luiz, Meninão, Magal, Kizumba, João 

Cimeni, Carlinhos, Sassá, Jô, Sucrilhos, 
Cafu, Paulão, Jipe, Carlão, Paulinho, 

Raimundo, Huguinho, Manoel, Gil, Hugo, 
Toninho, Denis, João Coró, Isaías, Pé, 

Jucão, Ferezini, Bahia, Edsão e Luizinho

A união e a mobilização da 
Diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Piracicaba 
garantiram importantes 
ganhos e benefícios à família 
metalúrgica de Piracicaba, 
Rio das Pedras e Saltinho. 
Leia | Pág. 3

A Diretoria do Sindicato deseja um Feliz Natal e Próspero Ano Novo à família metalúrgica!
 Sindicato dos 
Metalúrgicos

de Piracicaba e 
Região

www.metalurgicospiracicaba.com.br
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As mais de 3 mil pessoas que part
aproveitar uma programação repleta de atrações planejadas para garant
de toda a família metalúrgica no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A primeira delas foi a 
escolha das Soberanas, apresentando Josiane Bof
rainha e princesas do Sindicato para o período 2014-2015. Depois de apreciarem as delícias 
da culinária local, no almoço gratuitamente oferecido, os convidados testaram a sorte com os 
mais de R$ 20 mil sorteados em prêmios variados – eletrodoméstcos, aparelhos eletrrnicos 
e utlidades para o lar – com destaque para o autommvel e as duas motocicletas 0  m. A festa 
seguiu com animação do grupo Roc  de Galpão, em apresentação exclusiva com o melhor do 
repertmrio tradicionalista gaúcho, e show da banda Raio X, evidenciando o talento dos novos 
músicos locais. 

Durante o dia, também os pequenos puderam se divert
pecialmente reservado ao público infant
dezembro consolidou-se como um dos mais expressivos momentos de união e integração para 
os prof
destnada   fortalecer os laços da família metalúrgica.   motv
percebermos que essa tradição cresce ano apms ano em abrangência e representatvidadee, 
destacou o presidente do STIMMME-BG, Elvio de Lima. 

Dirigentes da Força Sindical est
dia 20 de janeiro, part
Estratégico da Secretaria Internacional. A programação teve troca experiências, 
debate sobre os princípios norteadores da central e elaboração de polít
orientem a ação sindical internacional. Recepcionando os colegas sindicalistas, 
Elvio de Lima, presidente do STIMMME, destacou a força e representatvidade 
da categoria metalúrgica na região.

Encontro teve eleição que 
apresentou Josiane Boff, Cintia 
Comin e Camila de Ávila como 
novas soberanas para o 
período 2014-2015

“ “

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves

Filiado a Força Sindical, CNTM e FETRAMEIAG-RS • Ano XII - Edição 46 - Janeiro/Fevereiro 2014

Festa Metalúrgica reúne
Mais de 3 Mil pessoas

CEpromEC-BG ultrapassa 300 alunos formados Em 2013

sEdE CampEstrE Ganha 
mElhorias para Garantir 

lazEr E divErsão

Bento Gonçalves sedia
seminário da Força sindical

nova Bassano Ganha nova sede

Compromissado com a capacitação adequada dos prof
setor, o Cepromec-BG comemoroua um histmrico de sucesso em 2013. 
O ano registrou os melhores números desde a criação do Centro, con-
tabilizando mais de 300 alunos formados.

O sucesso do Centro Profssionalizante do Setor Metalmeccnico e 
Material Elétrico é comprovado pelo ensino de qualidade, com ênfase 
nas aulas prát
da realidade fabril – deixando-o preparado para enfrentar o dia a dia das 
empresas. Além de qualifcar, o Cepromec-BG também cuida para que o 
trabalhador possa aplicar seus conhecimentos na prát
encaminhamento ao mercado com indicações para empregos.

Os números registrados no Centro demonstram o comprometmento 
em consolidar uma carreira no segmento, plena de oportunidades de 
crescimento. O Cepromec-BG chegou, neste ano,   marca dos quase 1,3 
mil alunos atendidos desde sua fundação, no início de 2010. Um resultado 
que evidencia, ainda, o pioneirismo da iniciat

“O crescimento do Cepromec-BG ref
lhadora em estar qualif
oferece diversos cursos com um custo reduzido para atender de forma 
justa os prof
um cont
talmeccnico da regiãoe, explica o coordenador da escola, Denis Braun. 
As matrículas para os cursos oferecidos pelo Cepromec-BG podem ser 
feitas no endereço Rua Ângelo Marcon, 320, bairro São Roque. Mais 
informações pelo telefone: (54) 3452.0610.

Pautado pelo compromisso de estreitar a sua ligação com o trabalhado, 
aproximando-se dos prof
instalações na subsede de Nova Bassano. Em novo endereço, o espaço prmprio, 
mais amplo, tem estrutura diferenciada para atender com mais conforto e co-
modidade   família metalúrgica. A apresentação ocorreu no dia 21 de fevereiro, 
reunindo convidados para conhecer as instalações. A subsede f
Machado, n° 1020, sala 204, Centro. Outras informações pelo fone 3273-1988.

O calor do verão pede sombra, água fresca e muita diversão – combinação 
que o trabalhador metalúrgico encontra a sua disposição na Sede Campestre 
do STIMMME. Com infra-estrutura completa para garant
família, o espaço oferece piscinas para banho, área para prát
camping e pesca, entre outros. Uma das novidades é a revitalização do quios-
que central, agora ideal para sediar almoços e jantares de confraternização. 
Programe-se para aproveitar todas as atrações da Sede Campestre do STIMM-
ME, cuja temporada de verão vai até 30 de março, de terça   domingo, das 8h 
 s 20h. Outras informações podem ser obtdas pelo fone 54. 3452.2003.

Durante o dia, também os pequenos puderam se divert -
pecialmente reservado ao público infantl. Em sua 155 edição, o encontro realizado no dia 14 de 
dezembro consolidou-se como um dos mais expressivos momentos de união e integração para 
os prof
destnada   fortalecer os laços da família metalúrgica.   motv
percebermos que essa tradição cresce ano apms ano em abrangência e representatvidadee, 
destacou o presidente do STIMMME-BG, Elvio de Lima. 

“
Sindicato dos 
Metalúrgicos

de Bento 
Gonçalves

www.stimmme.com.br
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Sindicato dos Metalúrgicos de Cruzeiro.

 Uma grande festa foi promovida pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Cruzeiro para os sócios e dependentes 
na sede campestre da Família Metalúrgica. A 
criançada se esbaldou muito com as diversas atrações 
realizadas para ela. O evento foi realizado no dia 12, 
data comemorativa do Dia das Crianças, que também 
contou com a homenagem à padroeira do Brasil, Nossa 
Senhora Aparecida, comemorado no mesmo dia.
	 A	animação	da	 festa	 f
da	Tia	Drika,	que	agitou	a	criançada	com	brincadeiras,	

 Este ano, mais uma vez, a classe metalúrgica saiu na frente. 
Depois	de	algumas	negociações,	f
acordo e conquistou os 8% de reajuste salarial (aumento real em torno 
de 2,5%), garantindo mais um ano de aumento real para a categoria, 
além de Abono de 20%.
“Vale ressaltar que nosso histórico de Reajustes Salariais acima da 
inf
fliados	 a	 Força Sindical. Nós, mais uma vez saímos na frente e 
conseguimos o mesmo aumento que outras categorias e de Sindicatos 
fliados	a	CUT,	como	a	dos	bancários	que	fleram	uma	greee	de		2	
dias	 e	 tieeram	 os	mesmos	 8%	 de	 reajuste,	 com	 infação	 acima	 de	
6%	aumento	real	de	1,8	%	(a	infação	acumulada	depende	da	dataa
base da categoria)”, comentou Jumar Batista da Silva, presidente do 

e do Grupo Fênix, responsável pelos brinquedos 
inf
os pequeninos para dançar, tocando os ritmos infantis. 
Na parte da guloseima, o Sindicato preparou o que 
as	 crianças	 gostam:	 cachorroaquente,	 pastel,	 pipoca,	
refrigerante e sorvete. 
 De acordo com o presidente do Sindicato, Jumar 
Batista da Silva, a festa foi um sucesso: “Fizemos 
tudo pensando nas crianças, que aproveitaram o dia 
correndo de um lado para o outro; o que nos deixa 
gratifcados			eer	o	sucesso	e	a	felicidade	estampados	
no rostinho de cada criança, que passou o dia aqui 
conosco. Obrigado a todos os companheiros que 
prestigiaram mais um evento do Sindicato com a sua 
família”, disse.

Setembro e Outubro

Reajuste Salarial dos Metalúrgicos será de 8%

Festa das Crianças lota as dependências do Clube de Campo da 
Família Metalúrgica Cruzeirense

Uma grande festa foi promovida pelo Sindicato dos 

Sindicato dos
Metalúrgicos de 

Cruzeiro

www.sindmetalcz.com.br
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A desvinculação entre o reajuste do salário mí-
nimo e o salário dos aposentados e pensionistas do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - que
recebem mais que esse valor - está fazendo com
que, com o tempo, estes últimos tenham perda em
sua renda. Ambos os benefícios receberam reajus-
te, que passam a valer a partir deste mês. Contu-
do, enquanto houve acréscimo de 6,78% no míni-
mo, indo para R$ 724, quem ganha mais que isso
vai contar com um aumento de 5,56%. O percentual
é abaixo da inflação de 2013 medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o
ano em 5,91%. Confira tabela ao lado.

Sindicato dos
Metalúrgicos de 

Franca

www.sindmetalfranca.org.br
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Sindicato dos
Metalúrgicos de 

Goiânia
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Sindicato
dos Metalúrgicos 

de Sete Lagoas

www.sindicatodosmetalurgicosl.com.br



25

ACampanha Salarial dos Me-
talúrgicos está a todo vapor, 

com a Diretoria participando de 
negociações em Suzano e tam-
bém de reuniões de avaliação em 
São Paulo, sempre sob a liderança 
da Federação dos Metalúrgicos 
do Estado. A data-base da catego-

ria é em novembro e o objetivo da Diretoria é 
conquistar o melhor resultado possível para os 
trabalhadores.

Nossa luta tem sido por reposição da infa-
ção do período, aumento real e a defesa de ban-
deiras como a redução da jornada de trabalho, 
valorização do piso salarial e f
ções, além da manutenção das cláusulas sociais. 
O presidente Pedro Benites tem participado das 
rodadas de negociação e explica que os patrões 
sempre dif
que as empresas vivem difculdades.

“Todo ano acontece a mesma coisa, mas nós 
acompanhamos tanto a evolução da economia 
como os indicadores de mercado, e sabemos 
que não é bem assim. Queremos apenas o que 
é de direito dos trabalhadores, e vamos lutar por 
isso até o fnall, explica.

No Acordo Regional, que abrange cerca e 
80% dos trabalhadores da base, as rodadas de 
negociações estão acontecendo em Suzano. 
Paralelamente, os diretores participam de 
reuniões de avaliação feitas na Federação dos 
Metalúrgicos: “Somos 54 sindicatos unidos e 
800 mil metalúrgicos em todo o Estado lutando 
pelos mesmos objetivos. Isso nos dá mais força 
e muita conf

Comunicacão Direta
JORNAL OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  

METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SUZANO
SEDE PRÓPRIA: Av. Armando de Salles Oliveira, 575 - Pq. Suzano - Suzano (SP)

TELEFONES: 4746-2155 / 4742-1322         E-MAIL: metalsuz@terra.com.br

RESPONSÁVEL: A DIRETORIA       ANO: XXIII       NÚMERO: 249       OUTUBRO DE 2013

EDITORIAL

Outubro: um mês 
muito importante

PEDRO ALVES BENITES é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano

Caros metalúrgicos, 
estamos em um 

mês especial. Como 
acontece todos os 
anos, realizamos a 
nossa tradicional Fes-
ta das Crianças, que 

movimentou o Sítio e proporcionou 
lazer a toda a família metalúrgica. 
Além disso, nossa Campanha Sala-
rial está a todo vapor, com a Direto-
ria se desdobrando para buscar os 
melhores resultados possíveis aos 
trabalhadores.

Sobre a Festa das Crianças, mais  
uma vez conseguimos superar as 
expectativas. Esta é uma determina-
ção que a Diretoria segue: melhorar 
o evento a cada ano que passa. Em 
2013 não foi diferente e fzemos 
uma surpresa: oferecemos sorvete 
para a criançada e o resultado foi 
positivo, o que nos levará a incor-
porar esta novidade às próximas 
comemorações.

Mas nem só de festas e comemo-
rações vive o nosso Sindicato. Reali-
zamos assembléias, atos em defesa 
dos trabalhadores, participamos de 
reuniões com os patrões e estamos 
lutando muito para que o resultado 
da Campanha Salarial seja positivo. 
Também conseguimos uma impor-
tante vitória na Uliana, que reduziu 
a jornada semanal para 42 horas, 
sem diminuição dos salários. Foi 
uma conquista e tanto.

A Diretoria está muito empenha-
da e manteremos os trabalhadores 
informados sobre o andamento da 
Campanha Salarial nas próximas 
edições do Comunicação Direta. 
Como sempre afrmo, juntos somos 
sempre mais fortes!

Metalúrgicos de Suzano 
querem a sua parcela no 
crescimento da economia 

Este é o recado da Diretoria do Sindicato para os empresários durante as negociações

NEGOCIAÇÃO: Benites e Vadevino falam com os representantes dos patrões

CAMPANHA SALARIALCAMPANHA SALARIAL

O Sindicato conseguiu uma vitória para os trabalhadores no dia 27 de setembro. Após 
quase um mês de negociação e com a compreensão da Uliana, a Diretoria fez uma 
assembléia com os trabalhadores, na porta da empresa (foto), e foi aprovada a redução 
da jornada de trabalho para 42h semanais, sem redução dos salários. Outra novidade 
é que os funcionários vão trabalhar em sábados alternados, sem redução salarial. “São 
conquistas inportantes para os cerca de 550 funcionários, que terão mais qualidade de 
vida e tempo para investir na formação prof

Uliana: compreensão da empresa e apoio dos 
trabalhadores garantem redução da jornada

^

Com.Direta OUT2013.indd   1 14/10/2013   13:38:36

Sindicato dos
Metalúrgicos de 

Suzano
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Jornal do SindvaS
Dezembro De 2013 Número: 59SiNDicato DoS trabalhaDoreS Do Vale Do Sapucaí - SiNDVaS

Visite www.blog.sindvas.org - Curta a nossa página facebook.com/sindvasonline

Patronal não cede ao 
pedido dos trabalhadores e 
Convenção Coletiva vai para 
a justiça.                                                                       
                           (Pág 5)

Presidente do SINDVAS 
é homenageada no dia da 
Consciência Negra  por 
vereadores.                                                         
                                    (Pág 6)

Plano de Cargos e Salários da 
Metagal entra em vigor depois 
de vários anos de lutas do 
SINDVAS.
                    (Pág 3)

Acordos Coletivos de 
Trabalho fechados garantiram 
índices de reajuste acima da 
média.     
                             (Pág 3 e 4)

Convenção Metagal Acordos Homenagem

Reajustes salariais pelo Brasil
Os metalúrgicos de todo o Brasil rea-
lizaram as negociações salariais e em 
Minas Gerais não foi diferente. Em 
Belo Horizonte, os trabalhadores f-
zeram mobilizações nas rodovias, nas 
empresas e nas ruas para chamar a 
atenção sobre a necessidade de valori-
zar o metalúrgico. 

Vários companheiros da nossa região 
também mobilizaram a categoria na 
busca pelo aumento real. Em Santa 
Rita do Sapucaí também não foi di-
ferente e o resultado das nossas nego-
ciações demonstrou que o SINDVAS é 
forte e tem resultados positivos para a 
categoria local. Ao lado você confere 
um resumo das negociações em várias 
cidades brasileiras.

CIDADE

SINDVAS
Santa Rita do Sapucaí, 
Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros

Sul de Minas

São Paulo

Camaçaraí (BA)

Caxias do Sul (RS)

EMPRESA/CATEGORIA GERAL

Metagal reajuste e negociação 
do Plano de Cargos e Salários

VESTA - Reajuste e negociação
do Plano de Cargos e Salários

APCOM

50 EMPRESAS de Santa Rita

2 EMPRESAS de Santa Rita

Categoria

Categoria

Categoria

Categoria

REAJUSTE

13%  ou 14%

Até 16,98%

9% Linear

10% Linear

12,5 e 15%

7% a 10% a título de antecipação. 
Percentual com greve de vários dias

8%

9,5%

9,25%

Visite www.blog.sindvas.org - Curta a nossa página facebook.com/sindvasonline

um resumo das negociações em várias 
Camaçaraí (BA)

Caxias do Sul (RS)

Categoria

Categoria

Sindicato dos
Metalúrgicos do 
Vale do Sapucaí

www.blog.sindvas.org
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Sindicato dos 
Siderúrgicos do 
Rio de Janeiro

www.siderurgico.com.br
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Sindicato
dos Metalúrgicos 

de Campos,
São João da 

Barra e Quissamã
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Assessoria
de Imprensa

Imprensa Sindical, como ins-
trumento de comunicação 

dos trabalhadores, é um espaço 
importante para notícias do mun-
do do trabalho e divulgação das 
ações sindicais por melhorias nos 
ambientes de trabalho, aumentos 
salariais e avanços sociais. 

Neste sentido, quando houver 
fato relevante na base, informa-
ções de interesse do Sindicato 
ou a necessidade de uma nota 
of cial (opinião) da entidade sobre 
determinado assunto político, 
econômico ou social, a assessoria 
de imprensa da entidade deve en-
viar um release (texto jornalístico, 
conciso e objetivo) à imprensa 
local, regional ou nacional. 

O release deve ser enviado pre-
ferencialmente com a logomarca 
do Sindicato, telefone, fax, e-mail, 
site e nomes do assessor de im-
prensa e/ou do dirigente sindical.

Também é indicado ligar para 
o repórter ou o editor para con-
f rmar o recebimento do release, 
reforçar a importância da pauta 
(tema) e provocar pedido de 
entrevista ou informações com-

plementares. 
A assessoria de imprensa deve 

colocar-se sempre à disposição 
dos jornalistas dos veículos de 
comunicação, na organização de 
entrevistas com os dirigentes, fa-
cilitando o acesso às informações 
e opiniões. 

E a mesma atenção deve ser 
dispensada aos estudantes que 
costumam procurar os Sindicatos 
para trabalhos e pesquisas, tra-
balhadores, dirigentes sindicais, 
assessores de imprensa de outras 
entidades sindicais, empresas, 
organizações e público em geral.

Outro trabalho relevante da 
assessoria de comunicação é 
o clipping das notícias diárias 
extraídas dos veículos de comu-
nicação e da internet.

De circulação interna, é di-
rigido aos diretores, assessores 
e funcionários, mas pode ser 
divulgado também no site da 
entidade (com os devidos cré-
ditos e links para as páginas 
originais das matérias) e envia-
do por e-mail para os contatos 
cadastrados.  

A
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Sites e Redes
lém dos meios im-
pressos (jornais, bo-

letins e panfletos), os 
meios digitais contri-
buem para a divulgação 
de notícias do mundo do 
trabalho. 

As páginas das enti-
dades na internet costu-
mam trazer informações 
básicas como endereço, 
telefone, serviços, nomes 
e contatos dos dirigen-
tes, história da entidade, 
notícias, vídeos, áudios, fotos e 
links para outros sites e redes 
sociais.

Diante da dificuldade de se 
produzir jornal impresso diário, 
o site pode tornar-se um jornal 
online diário (com texto, fotos, 
ilustrações, gráficos, vídeos e 
áudios), dando agilidade à trans-
missão de informações e opiniões 
para trabalhadores, dirigentes e 
público em geral, ampliando as 
possibilidades multimídias para 
o jornalista da área sindical. 

O site da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores Metalúrgi-
cos (www.cntm.org.br) divulga 
uma lista com as Federações e 
Sindicatos f liados. Acessando es-

tas páginas é possível verif car os 
endereços, telefones, e-mails e as 
entidades que já possuem sites. 

Um dos objetivos dos Encon-
tros de Comunicação realizados 
pela CNTM é fomentar o debate 
sobre a importância de todas as 
entidades terem páginas na in-
ternet e nas redes sociais (twitter, 
facebook, youtube e f ickr, entre 
outras), que têm sido também im-
portantes meios para a interação 
e divulgação das ações sindicais 
em defesa da classe trabalhadora. 

São investimentos que valem 
a pena, enriquecem a imagem 
da entidade e não custam muito 
(baixando a praticamente zero o 
custo de produção e divulgação).

A
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Ponto f nal

A voz da categoria

m toda a trajetória sindical dos 
metalúrgicos a comunicação 

tem sido um importante fator 
de esclarecimento, orientação e 
unif cação.

Desde a época dos boletins 
mimeografados até hoje, com o 
formidável aparato de comunica-
ção social disponível, o dirigente 
sindical metalúrgico tem sido, 
fundamentalmente, um comuni-

cador. Ele é a voz da categoria e, 
para ser ouvido, precisa reforçar, 
sempre, a comunicação sindical 
com ativistas, profissionais e 
meios técnicos capazes de furar 
o bloqueio da grande mídia, a 
desinformação patronal e o indi-
vidualismo vigente na sociedade.

Mas, sobretudo, o grande 
comunicador deve ser o próprio 
dirigente.

JOÃO GUILHERME 
VARGAS NETTO
Consultor Sindical

E





Federação Interestadual dos

Metalúrgicos da Região Norte

Sulivan Ferreira Santa Brígida

Federação dos Metalúrgicos

do Estado de Minas Gerais

Maria Rosângela Lopes

Federação dos Metalúrgicos

do Estado de São Paulo

Cláudio Magrão de Camargo Crê

Federação dos Metalúrgicos

do Estado do Rio de Janeiro

Francisco Dal Prá

Federação dos Metalúrgicos

do Estado de Santa Catarina

Ari Oliveira Alano

Federação dos Metalúrgicos da Interestadual 
Centro-Oeste (GO, MT, MS, TO, RO e DF)

Carlos Alberto Altino

Federação dos Metalúrgicos

do Estado do Paraná

Sérgio Butka

Federação dos Metalúrgicos do Nordeste

José Fernandes de Lima

Federação dos Metalúrgicos

do Rio Grande do Sul

José Élvio Atzler de Lima

Diretoria CNTM

Federação Interestadual dos

Metalúrgicos da Região Norte

Federações 
fi liadas à CNTM

Diretoria CNTM
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CONSELHO FISCAL
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1º Suplente - Cláudio Roberto Pereira

2º Suplente - Júlio Helton Medeiros da Silva

3º Suplente - Ronaldo José da Mota

2º Suplente - Júlio Helton Medeiros da Silva

3º Suplente - Ronaldo José da Mota

FONTES DE PESQUISA

Jornal, História e Técnica. Autor: Juarez Bahia.

Edição: Ibrasa, 1972.

Ilustração sindical: charges de Laerte.

Edição: Oboré, 1986. Domínio Público.

O discurso da imprensa sindical. Autora: Roseli Fígaro.

Dissertação: ECA/USP, 1993.

Imprensa Sindical: Comunicação que organiza. Autor: João Franzin.

Edição: Agência Sindical, 2007.

REDAÇÃO E EDIÇÃO

Val Gomes

DIAGRAMAÇÃO

Vanderlei Tavares

FOTOS

Jaélcio Santana,Tiago Santana e Iugo Koyama

REVISÃO

Edson Baptista Colete

ILUSTRAÇÕES

Laerte

COLABORAÇÃO

Assessorias de Imprensa das entidades fi liadas à CNTM

NOVEMBRO/2014



A serviço da mobilização dos

trabalhadores metalúrgicos representados
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