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Direção do Sindicato se reúne
com diretores da Dong woo
Imprensa/Sindmetp

Na manhã dessa quinta-feira, dia 28, o Sindicato dos Metalúrgicos
esteve reunido com a direção da Dongwoo. O
contato com a direção
da empresa foi o segundo da nova direção do
sindicato, e muito produtivo na avaliação do
presidente
Antonio
Romeu Martins.
Após ouvir as reclamações que funcionários têm feito ao sindicato, a empresa se mostrou aberta ao diálogo e
pediu ajuda do sindicato e dos trabalhadores
para solução dos problemas.
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Nesses dois meses da
nova administração do
Sindicato
dos
Metalúrgicos, os trabalhadores já sentiram a grande mudança realizada no
Departamento Jurídico do
sindicato. Com a implantação do novo horário de
plantão, o Departamento
Jurídico tem atendido uma
média de 250 pessoas por
mês.
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Paes dos SSaantos,
da Confab
Presidente Romeu cobra mais diálogo e propôs melhores condições para os trabalhadores
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O Sindicato dos Metalúrgicos realizará nesta sexta-feira, dia 29, assembleia com os trabalhadores
da Tenaris Confab e Socotherm para votar propostas que evitem demissões em massa na fábrica.

Às 15h, os trabalhadores horistas votarão proposta do sindicato para suspensão do contra de trabalho. Às 17h, os mensalistas votarão a proposta
da empresa de redução de jornadas e salários.
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Ultimamente, a Novelis não tem olhado para o trabalhador. Essa é a avaliação de diversos metalúrgicos
de Pindamonhangaba, que reclamam do excesso de

cobrança, da falta de revisão dos cargos e salários, da
perseguição aos acidentados e discriminação contra
os funcionários da limpeza.
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Diversas têm sido as reclamações de trabalhadores
tanto da Gerdau quanto das fábricas terceirizadas sobre
os dois restaurantes administrados pela empresa Puras

Brasil S/A. Há denúncias sobre irregularidades no
armazenamento da comida e também sobre discriminação contra os terceirizados.
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Si
nd
ic
so
ciaç
ão rrea
ea
m eevvento de SSaamb
Sind
ndic
icaato e As
Asso
sociaç
ciação
eall iza
izam
mbaa e P
Paa g o de
A Associação Império do Colibri, em parceria com o
Sindicato dos Metalúrgicos, irá realizar o show “Conexão de Samba e Pagode, a Conexão da Solidariedade”,
no sábado, dia 6 de fevereiro, a partir das 14h, na

Com 19 anos de empresa funcionário da Confab
Equipamentos, conhecido
como Linguinha, faleceu
no dia 22 de janeiro aos
48 anos. Luiz Antonio
Paes dos Santos chegou à
Confab em 1991 e, desde
então, trabalhava como
Operador de Ponte Rolante.

sede do Sindicato Rural de Pindamonhangaba. O evento
tem como objetivo principal arrecadar mantimentos
para os desabrigados pelas chuvas. Um dos apoiadores
do evento é a Prefeitura de Pindamonhangaba.
Pág. 4

Bons tempos aqueles
dos líderes, quando se
conseguia resolver as coisas. Hoje, com esses
facilitadores, ninguém “facilita” nada.
Veja essas e outras reclamações na coluna “Mete
Bronca”.
Págs. 3 e 4
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Editorial

Companheiros,
Estamos vivendo um
momento difícil na
Tenaris Confab. A empresa está em crise financeira e sem prazo
para normalizar a produção.
O objetivo primordial da nova diretoria sindical, mediante a proposta oferecida pela empresa, é garantir que o
processo se dê de forma democrática: Um
acordo coletivo de trabalho!
Nossa intenção é evitarmos o maior número
possível de demissões,
porém, é importante
que os companheiros
entendam que infelizmente não existe como
assegurarmos em 100%
os empregos.
Sejamos práticos e
reais. Não interessa para
os trabalhadores e nem
para a empresa dispensar uma mão de obra
qualificada. O prejuizo é
imensurável.
Os acordos são diferentes para os horistas
e mensalistas. Ambos
estão sendo tratados
com muita atenção e
responsabilidade, principalmente a responsabilidade social.
Antonio Romeu Martins
Presidente
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Empresa mostrou dificuldade financeira e pediu a compreensão dos funcionários
Na manhã dessa quinta-feira, dia 28, o Sindicato dos Metalúrgicos esteve reunido com a direção
da Dongwoo. O contato
com a direção da empresa foi o segundo da nova
direção do sindicato, e
muito produtivo na avaliação do presidente Antonio Romeu Martins. Após
ouvir as reclamações que
funcionários têm feito ao
sindicato, a empresa se
mostrou aberta ao diálogo e pediu ajuda do sindicato e dos trabalhadores
para solução dos problemas.
Ao se apresentar para
a direção, o presidente
Romeu ressaltou que esta
é uma nova gestão do sindicato. “Essa administração é aberta ao diálogo,
por isso mesmo estamos
aqui na empresa, para tentar resolver a situação pacificamente. Sei que a empresa é nova na cidade e
que existem muitas reclamações, mas garanto que
não faremos nada fora da
Legislação Brasileira. O
que queremos é ter mais
reuniões com a empresa,
queremos mais diálogo”,
explicou.
A conversa esquentou
quando o assunto na Cipa
foi posto à mesa. A direção da Dongwoo chegou
a afirmar que a Cipa ‘gera
despesa’ para a fábrica,

Imprensa/Sindmetp

Presidente Romeu cobra mais diálogo e propôs melhores condições para os trabalhadores

com a contratação de consultor, entre outros, e que
até conhecia uma fábrica
de Manaus que estava há
três anos sem Cipa.
O secretário geral do
sindicato, Herivelto dos
Santos Moraes, cipeiro e
formado em técnico de
Segurança do Trabalho,
logo protestou. “Essa visão de que Cipa custa caro
está totalmente equivocada. O custo de um acidente na linha de produção é
muito maior do que a prevenção, sem contar que
você está garantindo a
saúde do trabalhador. É
pela segurança dele que
você está zelando.”

Segundo a direção, a
fábrica séria dificuldade financeira. Tendo dificuldade até para manter o pagamento dos salários.
Este mês, a Dongwoo
teve condições de contratar 39 pessoas que tinham
contrato temporário, mas
precisou desligar outros
189 temporários. Hoje, a
fábrica possui 273 funcionários efetivos e seis
temporários.
Ao ser questionada sobre plano de saúde, a direção afirmou que tem
estudado o benefício,
mas ainda não tem condições de oferecê-lo ao
operário.

Renovação
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Nesses dois meses da
nova administração do
Sindicato
dos
Metalúrgicos, os trabalhadores já sentiram a grande mudança realizada no
Departamento Jurídico do
sindicato. Com a implantação do novo horário de
plantão, o Departamento
Jurídico tem atendido uma
média de 250 pessoas por
mês.
O Departamento Jurídico está convocando os trabalhadores que possuem
processo individual, com
fins de ser esclarecido
quanto ao envolvimento
com
honorários
advocatícios.

O sindicato assiste os
trabalhadores, mesmo nas
ações individuais, sem cobrar qualquer valor a título
de
honorário
advocatício
e/ou
sucumbência.
Com referência aos processos de periculosidade e
insalubridade da Confab,
o laudo pericial foi depositado no último dia 13, e
o Departamento Jurídico
aguarda convocação do
Juiz do Trabalho para manifestação.
O diretor de Assuntos
Jurídicos do sindicato,
Carlos Roberto Cardoso, o
“Carlão”, ficou contente
com o resultado do novo

atendimento. “Muitos trabalhadores já vieram me
dizer que tinham dificuldade para conseguir ser
atendidos mesmo para resolver problemas simples,
e agora tudo ficou mais
rápido e até mais fácil. Fico
feliz em ver que a nova
equipe do Jurídico tem feito a diferença.”
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Sede
De segunda à sexta,
das 9h às 12h.
Sub-sede
Às quartas-feiras, das
9h às 12h.

Outras propostas apresentadas por Romeu,
como os cinco minutos
de segurança e ginástica
laboral, serão avaliadas
pela empresa.
Além de Romeu e
Herivelto, também participou da reunião Dr.
André da Silva Borges,
um dos advogados do
sindicato. Da empresa,
estiveram presentes os
diretores Mr. Joeng e Mr.
Bae, a supervisora de RH,
Lucia Vilarta, e a tradutora Cho.

Em T
Taaub
ubaaté
Trab
abaalhado
adorres ddaa
LG aprovam greve
Os trabalhadores na
LG Electronics de
Taubaté fizeram uma
paralisação de 2 horas
na manhã da última terça-feira, dia 26, e aprovaram o estado de greve na empresa em protesto contra o impasse
nas negociações do reajuste salarial da estrutura de cargos e salários.
Neste ano, a empresa apresentou uma proposta que não contempla os trabalhadores,
com um índice abaixo
do que foi apresentado
nos últimos dois anos.
Uma nova assembléia está programada
para ocorrer nesta sexta-feira, dia 29.
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Conciliação

O Sindicato dos
Metalúrgicos realizará
nesta sexta-feira, dia 29,
assembleia com os trabalhadores da Tenaris
Confab e Socotherm
para votar propostas
que evitem demissões
em massa na fábrica.
Às 15h, os trabalhadores horistas votarão
proposta do sindicato
para suspensão do contra de trabalho (FAT). Às
17h, os mensalistas votarão a proposta da em-
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presa de redução de jornadas e salários, medida que vai contra os
princípios da CUT (Cen-

tral Única dos Trabalhadores).
A empresa afirma
que está em crise finan-

ceira devido à falta de
obra e carteira neste período, sem previsão de
prazo para normalizar a
produção. Contudo,
dentro desse acordo,
está previsto o cancelamento imediato no momento que surgir uma
obra.
O processo se dará de
forma democrática e respeitando a legislação vigente, com participação
dos trabalhadores envolvidos, em assembleia.
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Diversas têm sido as reclamações de trabalhadores tanto da Gerdau quanto das fábricas terceirizadas
sobre os dois restaurantes
administrados pela empresa Puras Brasil S/A. Há denúncias sobre irregularidades no armazenamento da
comida e também sobre
discriminação contra os
terceirizados.
No restaurante do setor
de Laminação da Gerdau,
ninguém suporta mais o
mau cheiro na porta do estabelecimento, pois há muitos pombos defecando no
local. Na mesma unidade
da Puras, recebemos a denúncia de que estão estocando carne em freezer não
apropriado. A supervisão

Site oficial Puras Brasil
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da Puras e da Gerdau já foram comunicadas. Caso o
problema não seja resolvido, será acionada a Vigilância Sanitária para fazer
uma vistoria no local.
No restaurante onde
também se alimentam os
funcionários
da

Sobremetal e outros
terceirizados, recebemos
reclamações de que os
funcionários da Puras têm
agido
de
forma
discriminatória.
“Eles olham torto e até
comida a menos chegam
a dar para os funcionários

da terceirizada. Isso é uma
grande falta de respeito. É
importante reclamar, porque pode ser que a diretoria da Gerdau nem saiba que isso está acontecendo”, exclamou um funcionário.
Outras denúncias dão
conta de que a nova direção da Puras não tem agido corretamente nem com
seus próprios funcionários. Segundo informações,
há trabalhadores cumprindo além do horário do expediente.
Os
operários
terceirizados também reclamam o fato de terem
horário limitado para fazer a refeição, das 11h30
às 12h.
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Ultimamente, a Novelis
não tem olhado para o
trabalhador. Essa é a avaliação
de
diversos
metalúrgicos
de
Pindamonhangaba, que
reclamam do excesso de
cobrança, da falta de revisão dos cargos e salários e da perseguição aos
acidentados.
Segundo operários, a
cobrança excessiva dentro
da Novelis tem prejudicado o bom andamento dos
trabalhos. Os coordenadores estão fazendo com
que os funcionários vivam
competindo entre si.
“O discurso da fábrica
sempre ressalta a Segu-

rança, mas no fundo, a
empresa sempre coloca a
produção em primeiro lugar, esquece das condições mínimas para o
metalúrgico poder trabalhar, a começar pela remuneração.”
Muitos funcionários estão há mais de dois anos
sem aumento por mérito,
recebendo apenas o
dissídio coletivo, pois a
grande maioria da fábrica não teve revisão dos
cargos e salários.
Hora-extra
Além disso, muitos
metalúrgicos estão fazendo hora-extra para cobrir
a falta de funcionários,

principalmente na manutenção. Os funcionários ficaram muito desapontados em ter que trabalhar
no Natal e no Ano Novo.
Perseguição
Ainda falando sobre
Segurança, uma atitude
que se tornou comum no
chão da fábrica é a perseguição aos funcionários
que sofrem acidente de
trabalho. Há trabalhadores que evitam ir à enfermaria da fábrica para não
sofrerem represálias da
gerência.
Limpeza
O pessoal da limpeza
não está tendo direito de
tomar café junto com o

pessoal da Novelis. São
amigos nossos que estão
sendo discriminados.
Reuniões
A direção do sindicato
tem realizado reuniões
mensais com o RH da empresa. A próxima será no
dia 2 de fevereiro.

GERDAU
Ai que saudade...
Bons tempos aqueles
dos líderes, quando se
conseguia resolver as
coisas. Hoje, com esses
facilitadores, ninguém
“facilita” nada, muito
pelo contrário, estão
atrapalhando o processo do Acabamento da
Pesada na Gerdau, e
prejudicando aqueles
que realmente trabalham. E não é que nesse mesmo setor, um
facilitador disse que não
reconhece os dirigentes
sindicais? Fique sabendo que estamos unidos
e trabalhando muito,
sempre em prol da classe operária.
GERDAU
Excesso de horaextra
Está sendo implantado um novo sistema na
Gerdau, que vai exigir
trabalho em conjunto
dos funcionários dos Departamentos de PCP e
Engenharia. Além dessa novidade, esses dois
departamentos compartilham um novo problema: O excesso de horaextra. Os funcionários
têm hora para entrar,
mas não para sair.
Onde está o respeito
com os trabalhadores
em relação a descanso?
Existem leis que regulamentam os horários de
trabalho, não somente a
nossa convenção coletiva, como também a
nossa CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Portanto, seria
bom que a empresa respeitasse as normas.
Estamos avisando, depois não digam que somos radicais.
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Saudade

Home
n a g em a L
uiz A
ntonio P
aes dos SSaantos
nf ab
men
Lu
An
Paes
os,, ddaa Co
Con
Com 19 anos de empresa funcionário da Confab
Equipamentos, conhecido
como Linguinha, faleceu
no dia 22 de janeiro aos
48 anos.
Luiz Antonio Paes dos
Santos chegou à nossa
empresa no dia 11 de outubro de 1991 e, desde
então, trabalhava como
Operador de Ponte Rolante. Seu falecimento deixa
nos funcionários um sentimento de vazio e de saudade. Em janeiro de 2009,
iniciou um tratamento
contra o câncer. A luta terminou na sexta-feira, dia
22 de janeiro, quando
Linguinha – como era conhecido na Confab Equipamentos - nos deixou.
Em 48 anos de vida,
Luiz Antonio venceu desafios e acumulou conquistas. Casado com Ana Maria, tinha dois filhos:
Juliana e Douglas. Esforço e dedicação fizeram a

Texto e fotos: Setor de Comunicação da Tenaris Confab

diferença em sua carreira
profissional. Na vida particular, a “construção” de
uma família e a conquista
de amizades verdadeiras,
marcam a trajetória de Luiz

Antonio.
Com mais de 30 anos
de “casa”, o Operador de
Ponte Rolante Eurico Ribeiro Zuza é o responsável por supervisionar a

área. O profissional lembra da chegada de Luiz
Antonio. “Eu apliquei o
teste na área de produção
quando ele começou a trabalhar conosco. Ao longo
desses anos, ele se desenvolveu muito e tinha uma
boa convivência com toda
a equipe”, lembra Eurico.
“Era um exemplo de profissional e pai de família.”
Até mesmo quem não
convivia diretamente guarda boas recordações de
Linguinha. “Ele era um
profissional extremamente comprometido com o
trabalho e uma pessoa serena”, afirma a Analista
Administrativa da Produção Cássia Santos.
O corpo de Luiz Antonio foi sepultado no sábado, dia 23, no cemitério
municipal
de
Pindamonhangaba. Em
sua última batalha,
Linguinha confirmou ser
também um guerreiro.
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A Associação Império
do Colibri, em parceria
com o Sindicato dos
Metalúrgicos, irá realizar o
show “Conexão de Samba
e Pagode, a Conexão da
Solidariedade”, no sábado,
dia 6 de fevereiro, a partir
das 14h, na sede do Sindicato
Rural
de
Pindamonhangaba. O
evento tem como objetivo principal arrecadar
mantimentos para os
desabrigados pelas chuvas.

De acordo com o
idealizador do evento,
Claudinei Duarte, presidente da Associação Império do Colibri, o evento
vai contar com os melhores grupos da região,
como o grupo Dileto, Toque D’Crioulo, Esperança,
Nova Magia, Afeto, Verde
e Branco e Pagode dos
Amigos.
A entrada é apenas um
quilo de alimento não perecível (exceto sal). Todos
os mantimentos arrecada-

dos serão encaminhados
para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura
de Pindamonhangaba, que
irá distribuí-los para famílias da região que ficaram
desabrigadas por causa
das enchentes.
Há quatro anos, a Associação Império do Colibri realiza trabalhos sociais em Pinda. No último
Natal, a entidade doou
mais de 1.000 brinquedos
para crianças carentes no
Residencial Mombaça e

Mariana.
Ciente da importância
da ação social, o Sindicato
dos Metalúrgicos, seguindo sua filosofia de “Sindicato Cidadão”, aceitou o
convite da associação para
promover o show em conjunto com a entidade.
Além da Prefeitura de
Pinda, o evento também
conta com apoio do Bar e
Lanchonete do Baiano,
Portal Pinda Vale e das Rádios Princesa FM, Difusora,
99 FM e Metropolitana.

Eleição
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Os trabalhadores da
Tenaris Confab elegeram,
na última quinta-feira, dia
21, os novos integrantes da
CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes)
para a gestão 2010.
A direção do sindicato
parabeniza a todos os
membros da Cipa. Desejando-lhes uma boa gestão de trabalho. A cipa deve
ser atuante com foco principal da prevenção e participar ativamente nas investigações dos acidentes.

CONFAB EQUIP.
Ameaça não!
A Confab Equipamentos fez reunião na
manhã dessa quarta-feira, dia 27, com todos os
funcionários para cobrar
mais empenho no trabalho. Alguns ‘chefinhos’
até falaram grosso para
ameaçar o trabalhador
de possíveis “advertências” e “suspensões”.
Além da pressão que a
cada dia aumenta em
cima do funcionário, a
fábrica ainda quer cortar o cafezinho, das 9h
e das 15h. Atenção senhores
chefes
e
‘chefinhos’, esses cinco
minutos existem para
falar sobre Segurança
para o trabalhador. São
para dialogar e não para
ameaçar.
Não seria melhor se
essa reunião fosse usada para perguntar ao
trabalhador porque tanto descontentamento?
Com certeza, as respostas seriam inúmeras,
como falta de Plano de
Carreira, trabalhadores
há mais de cinco anos
sem promoção, falta de
uma área de descanso
no horário de almoço,
ônibus com itinerário
muito longo para
Taubaté. Também falta
um programa de compensação dos feriados
para horistas.
SOBREMETAL
Deixa o operário
trabalhar!
Na Sobremetal, o carro da empresa fica liberado para os funcionários fazerem serviços
que forem precisos. Recentemente, um trabalhado foi pegar o carro
da empresa para ir até
a portaria e uma aprendiz de RH quis discutir
com ele. Queria lhe impedir de utilizar o veículo, gritou com ele, e
depois ainda foi fazer reclamação dele para o
gerente de RH. Ela precisa aprender a trabalhar direito e deixar os
outros trabalharem também.

