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Adi é reeleito
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CUT/SP
Dorival Elze
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da Construção
Civil
conquistam
melhorias após
18 dias de
greve
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Renato Mamão é
eleito novo presidente
do Sindicato
Renato Marcondes de
Oliveira, o “Mamão”, da Confab Tubos, foi eleito novo
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pinda. O
atual presidente do sindicato, Romeu Martins, irá
compor a direção executiva
como vice.
A apuração dos votos terminou na noite do dia 6 de
junho e consolidou a implantação dos CSEs (Comitês
Sindicais por Empresa).
Esse modelo de representação no local de trabalho irá desenvolver ainda
mais a atuação sindical em
Pinda, assim como ocorreu
no ABC, em Salto, Sorocaba
e em Taubaté.
Defendido pela atual direção desde a campanha
eleitoral anterior, o CSE está
oficialmente implantado.
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Renato Mamão, ao centro, junto a Romeu Martins e Biro Biro, na sede do
sindicato, logo após apuração das urnas, no dia 6 de junho

Trabalhadores da Bundy
reprovam proposta da PLR
No dia 1º de junho os
trabalhadores da Bundy
reprovaram em assembleia por grande maioria

a proposta de PLR apresentada pela empresa.
O Sindicato, juntamente com a Comissão

de PLR, está empenhado em conquistar melhorias na PLR para os
trabalhadores da Bundy,

com metas mais justas,
que sejam coerentes
com o nível de produção
da Bundy.
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Sindicato comemora 25 anos
28/06 com evento no dia 1º de julho
Quinta, dia

Noite
de
Louvor

Na sede do
Sindicato
A partir
das 19h30

No domingo, dia 1º de
julho, o Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda completa 25 anos de atividade.
Para marcar a data, o
Sindicato irá realizar um
encontro na sede da entidade para relembrar a
história do movimento sindical em Pinda e traçar as
perspectivas para o futuro
da categoria.

O evento terá início às
9h30, na sede do Sindicato, que fica localizada
à rua Sete de Setembro,
232/246, no centro de Pinda.
Participe de mais este
momento de confraternização e união dos trabalhadores metalúrgicos.
São 25 anos de muitas
lutas e conquistas dos trabalhadores.
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Palavra do Presidente

Renato Mamão é eleito novo
presidente do Sindicato
Terminou no dia 6 de
junho o processo eleitoral
do Sindicato, o primeiro no
modelo dos CSEs (Comitês
Sindicais por Empresa).
Nesse segundo turno,
que elege a direção executiva, o conselho da direção
e o conselho fiscal, foi registrada chapa única. A apuração terminou às 20h45. Ao
total das dez urnas, foram
contabilizados 2.827 votos
válidos. Brancos e nulos somaram apenas 3%.
Renato Marcondes de
Oliveira, o “Mamão”, da Confab Tubos, foi eleito novo
presidente. O atual, Romeu
Martins, irá compor a direção executiva como vice.
Segundo Romeu, que é
da Gerdau, o fato da categoria ter um presidente sindical
da Confab é importante para
o movimento.
“Isso é inclusive uma
proposta da CUT, e que foi
muito defendida por nós na
campanha anterior, de se
fazer um revezamento no
sindicato, para dar mais dinamismo. Fiz questão de
incluir no estatuto uma cláusula determinando que nenhum presidente possa ter
mais de dois mandatos consecutivos”, disse.

Contagem de votos na sede; a direção do sindicato
agradece o apoio dos sindicatos que ajudaram
na organização da eleição; praticamente todos
os 14 sindicatos metalúrgicos da FEM/CUT-SP
colaboraram, além dos Condutores do Vale do
Paraíba, dos Servidores de Aparecida, do Comitê dos
Aposentados Metalúrgicos de Taubaté, do Sindicato
da Construção Civil de Taubaté e de São José dos
Campos, e da subsede da CUT no Vale do Paraíba

Comissão eleitoral e novo presidente durante
assinatura das atas de apuração das urnas

“Nesse novo mandato eu
ainda poderia ser reeleito,
mas temos outros projetos
e com certeza o Mamão irá
conduzir a categoria com
muita competência”, completou.
Outros fatores positivos
marcam a eleição do sindicato, como o aumento no
número de sindicalistas e do
número de fábricas com dirigentes sindicais, também a
vinda de mulheres e dos metalúrgicos aposentados para
a direção.
CSE. O presidente da
FEM-CUT/SP, Valmir Marques (Biro Biro), parabeniza
a realização da eleição em
Pinda, que aconteceu de forma tranquila e em ambiente
democrático. “Pela primeira vez, os metalúrgicos de
Pinda viverão um período
com organização no local de
trabalho, graças à criação
dos Comitês Sindicais por
Empresa, que é um avanço
da nossa luta na defesa dos
direitos da categoria.”
Pinda é o quinto sindicato do Estado a implantar o
CSE. Também já aderiram
a esse sistema os sindicatos
metalúrgicos do ABC, Salto,
Sorocaba e Taubaté.
Fotos: José Alfredo Rodrigues (FEM/CUT-SP)

Olá companheiros e companheiras. Pela primeira vez
como presidente, por enquanto interino, pois o Romeu está licenciado, quero
dar os parabéns a vocês trabalhadores pelo exemplo de
união que deram nas urnas
nesses dois turnos.
O CSE, que tanto defendemos nesses anos, está
implantado. Agradeço a todos pela confiança. Os metalúrgicos de Pinda estão
fortalecidos com isso.
Houve consenso entre a
diretoria para a inscrição de
chapa única e a transição
está ocorrendo de forma natural.
Fico feliz em ver que todo
o processo eleitoral transcorreu bem, sem nada daquele
tumulto que ocorreu no passado. Quem ganha com isso
são os trabalhadores.
Também houve consenso entre a nossa direção e
também junto à CUT para
que o nome do companheiro
Romeu seja indicado como
pré-candidato a vereador
para representar os metalúrgicos no Poder Legislativo
de Pinda. Por isso hoje ele
está licenciado, cumprindo a
legislação eleitoral.
Quero também me colocar a disposição da categoria para dar andamento
nos trabalhos do sindicato.
Vamos juntos que a luta continua.
Renato Marcondes - Mamão
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Presidente Interino

Obs: Mamão assumiu
interinamente a função de
presidente do Sindicato, uma vez
que Romeu Martins precisou se
licenciar do cargo para ser précandidato a vereador este ano

EXPEDIENTE
O jornal “Sindmetp” é uma
publicação do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
Moreira César e Roseira, sob a
responsabilidade do Departamento
de Comunicação e Imprensa.
Presidente:
Renato Marcondes de Oliveira
(em exercício)
Jornalista Responsável:
Guilherme H. V. Moura
(MTb 57.457-SP).
Fotos: Guilherme Moura
Tiragem: 6.000 exemplares.
Impressão: Gráfica DT
Telefones:

Comitê Sindical da Gerdau, agora com representação em mais áreas da fábrica

Comitê Sindical da Confab Tubos

Comitê Sindical da Novelis

0800-771-8589

Secretaria ----------------Tesouraria ---------------Informática --------------Imprensa -----------------Jurídico ------------------Presidência --------------Sub-sede ------------------

3644-1540
3644-1542
3644-1543
3644-1544
3644-1546
3644-1549
3637-3634

Comitê Sindical da Socotherm

Comitê da Confab Equipamentos

Comitê Sindical da Bundy
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cato está mais próximo do
chão de fábrica nessas empresas e a negociação da
pauta de reivindicações irá
ocorrer de forma constante,

seguindo este novo modelo
sindical que é mais representativo e democrático.
Somos fortes, somos
CUT.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Diretor: André da Silva Oliveira
Suplente: Odinaldo Pereira Nascimento
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL
Diretor: João Vicente Caetano
Suplente: Odirley Luiz Romão Prado
DEPARTAMENTO DA MULHER
Diretora: Maria Auxiliadora dos Santos
Suplente: Maria Madalena Santos
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Diretor: Luiz Carlos de Paiva
Suplente: José Ivanez Silva de Araújo
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Diretor: Francisco Weliton Sampaio Inácio
Suplente: José Gilson Leandro da Silva
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
Diretor: Hamilton Marcelino Gonçalves
Suplente: Nilson da Conceição Silva
DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
Diretor: Caio Martins Fabretti
Suplente: Rubens Salles Filho
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
Diretor: José Carlos dos Santos
Suplente: João Bosco da Silva

CONSELHO
FISCAL

Maria Auxiliadora, Andréa Ferreira, Maria
Madalena e Sonali, dirigente sindical de Cajamar
(CUT-SP), que está em seu primeiro mandato
preconceito de gênero,
com grandes campanhas
no Dia Internacional da Mulher e também outras datas, e agora também recebe o apoio das ‘Marias de
Pinda’.
A direção do Sindicato
dá as boas vindas e deseja
uma boa gestão.

DIREÇÃO PLENA:

metalúrgicas a importância
delas se interessarem pela
luta sindical e isso mostra
o quanto o sindicato está
preocupado com a sua
base.”
A CUT - Central Única
dos Trabalhadores realiza um amplo trabalho de
conscientização contra o

GERDAU: Adair Luiz Ferreira, Adriano Henrique Machado da Silva,
André da Silva Oliveira, Antônio Romeu Martins, Benedito Sérgio
Irineu, Carlos Roberto Cardoso, Claudemir Francisco Gonçalves,
Edson Palazzi dos Santos, Herivelto dos Santos Moraes, João Batista
Campos, João Bosco da Silva, José Antônio Ribeiro dos Santos, José
Carlos dos Santos, Márcio Delmonte Pimentel, Maria Madalena dos
Santos, Márcio Fernandes da Silva, Marcos Aurélio Prudente dos
Santos, Marcos Alves Corrêa, Nilson da Conceição Silva, Paulo
Damásio de Faria e Pedro José Ramos
HARSCO: Valdir Augusto Corrêa Moreira
INCOMISA: André Luiz Dantis
NOVAMETAL: Luiz Carlos de Paiva
NOVELIS: Celso Alves Antunes, Hamilton Marcelino Gonçalves,
Marcelo Bitencourt Nogueira, Sérgio da Silva e Odirley Luis Romão
Prado
SOCOTHERM: Antônio Ernesto de Souza, Célio da Silva Júnior, José
Gilson Leandro da Silva e Odinaldo Pereira do Nascimento
TECN SERV: Carlos Henrique Cabral
TECPAR: Gerilson Vieira de Melo
COMITÊ SINDICAL DOS APOSENTADOS: Dirceu de Paula, José
Alves Filho, José Maria de Fátima e Sérgio Aparecido da Silva

José Alfredo Rodrigues (FEM/CUT-SP)

Companheiros eleitos para o Comitê dos
Aposentados: Mineirinho, Dirceu, Serginho e Sabiá

TITULARES
1. Marcos Alves Corrêa
2. Francisco Marçal de Oliveira
3. José Antônio Ribeiro dos Santos
SUPLENTES
1. Márcio Fernandes da Silva
2. André Luiz Dantis
3. Gerilson Vieira de Melo
ALERIS LATASA: Francisco Welito Sampaio Inácio;
ALUTENT: Carlos Alberto Barbosa
BUNDY: Antônio Moreira dos Santos, José Francisco da Silva e José
Ivanez Silva de Araújo
CONFAB EQUIPAMENTOS: João Vicente Caetano, Luiz Maracini,
Ronaldo Cardoso da Silva e Rubens Salles Filho
CONFAB TUBOS: Caio Martins Fabretti, Carlos Alberto da Silva,
Francisco Marçal de Oliveira, João Flauzino da Silva Filho, Luciano da
Silva, Maria Auxiliadora dos Santos, Paulo Donizete Moreira e Renato
Marcondes de Oliveira

Aposentados agora fazem parte
da direção plena do Sindicato
Criado em setembro da
2010, o Comitê Sindical dos
Metalúrgicos Aposentados já
está sob a regulamentação
do novo estatuto do Sindicato. As urnas disponibilizadas
na sede e na subsede para
que os sócios aposentados
pudessem votar também
registraram grande participação.
Agora, eleitos, os companheiros aposentados fazem parte da direção plena
e assim participam mais ativamente dos rumos da categoria.

PRESIDENTE
Renato Marcondes de Oliveira
VICE-PRESIDENTE
Antônio Romeu Martins
SECRETÁRIO GERAL
Herivelto dos Santos Moraes
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Sérgio da Silva
SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO
Márcio Delmonte Pimentel
SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO
Celso Alves Antunes
SECRETÁRIO DE POLÍTICA SINDICAL
Valdir Augusto Correa Moreira
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Benedito Sérgio Irineu
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Célio da Silva Júnior

Na sequência: André (Incomisa), Paiva
(Novametal), Sampaio (Latasa), Dê (Tecpar),
Carlão (Tecn-Serv) e Betinho (Alutent)

Mulheres abraçam luta sindical e
entram para direção do sindicato
As inúmeras metalúrgicas de Pinda agora estarão melhor representadas
dentro do movimento sindical.
As companheiras Maria
Auxiliadora (Confab Tubos)
e Maria Madalena (Gerdau)
foram eleitas dirigentes sindicais.
A Secretária da Mulher
da FEM/CUT-SP, Andréa
Ferreira de Souza, esteve
presente em Pinda e parabenizou as trabalhadores
pela disposição de atuar no
movimento sindical.
“Tendo mulher na direção é uma forma de trazer a realidade da mulher
de dentro da fábrica para
o sindicato. Elas precisam
levar a demanda das mulheres para o movimento.
E mais do que isso, a presença das mulheres na direção mostra que sindicato
também é lugar de mulher
e mostra para as mulheres

DIREÇÃO EXECUTIVA

José Alfredo Rodrigues (FEM/CUT-SP)

Conforme proposta desta direção do Sindicato desde a época da campanha
eleitoral anterior, a atuação
junto as empresas de menor porte está sendo intensificada.
Com a implantação do
sistema de CSE, foram eleitos dirigentes sindicais para
atender mais seis empresas
da base do Sindicato. São
elas: Incomisa, Novametal,
Latasa, Tecpar, Tecn-Serv
e Alutent.
A direção do Sindicato
quer dar as boas vindas e
parabenizar os companheiros André, Paiva, Sampaio,
Dê, Carlão e Betinho pela
iniciativa de representar as
suas bases na busca de melhorias para a categoria.
Graças a vocês, o Sindi-

Veja como ficou
a composição da
diretoria do Sindicato

CONSELHO DA DIREÇÃO EXECUTIVA

Trabalhadores elegem dirigentes
para mais seis fábricas da base

Informe Convênios

Inove Treinamento Empresarial
Sócio do Sindicato tem 20% de desconto
em todos os 14 cursos, não paga taxa de
matrícula nem de material escolar.
Início das aulas no dia 23 de junho.

Cursos realizados aos sábados no Colégio Comercial
Dr. João Romeiro, a “Escola do Comércio”. Entre
eles operador de empilhadeira, de caldeira, traçagem
de caldeiraria e soldador. Atendimento na sede do
Sindicato durante período de inscrições pelo telefone
3644-1540 ou pelo celular 9190-1186.
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Adi é reeleito
Trabalhadores da Construção Civil
presidente da CUT/SP conquistam melhorias de salário

Acima, Mamão junto
ao presidente reeleito
para a CUT-SP Adi; ao
lado , Irineu, Mamão
e Valdir
Foi realizado entre os
dias 16 e 19 de maio o
13º CECUT, o congresso
da CUT/SP. O encontro
reuniu 826 delegados e
delegadas de 17 ramos
do estado. Durante quatro
dias, eles participaram de
oficinas temáticas, discutiram estratégia e plano de
lutas da Central e elegeram sua nova diretoria. O
atual presidente, Adi dos

Santos Lima, foi reeleito
para o triênio 2012-2015.
Os vários temas em
discussão focaram tanto
questões internas da entidade quanto propostas de
ações para interferir nas
esferas política e econômica, em especial no estado de São Paulo e tendo
como meta a defesa dos
direitos dos trabalhadores
e sociedade.

Juarez assume coordenação
da CUT no Vale do Paraíba
O 13º CECUT também
elegeu o novo coordenador regional da CUT no
Vale do Paraíba, Juarez
Estevan Ribeiro. Ele é
trabalhador na Cameron
e é dirigente sindical desde 2003. Já foi vice-presidente da FEM/CUT-SP,
e atualmente é secretário
de Organização do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté. Na foto, Juarez
fala aos companheiros
da Tomé e Cesbe durante
greve.

Torneio Metalúrgico

Trabalhadores da construção civil fazem
protesto na porta da Novelis
semana. Assim, não haverá desconto no DSR
(Descanso Semanal Remunerado) e os trabalhadores não serão prejudicados nas horas-extras.
Com a greve, os trabalhadores conquistaram aumento salarial de
9% e um valor maior de
PLR (Participação nos
Lucros e Resultados),

além de melhores condições de hospedagem,
entre outras reivindicações.
A data-base da categoria é dia 1º de maio.
A direção do Sindicato dos Metalúrgicos de
Pinda é solidária à reivindicação dos trabalhadores e ofereceu apoio
logístico ao movimento.

Trabalhadores da Bundy
reprovam proposta da PLR
No dia 1º de junho os
trabalhadores da Bundy
reprovaram em assembleia por grande maioria
a proposta de PLR (Participação nos Lucros e
Resultados) apresentada
pela empresa.
O Sindicato, juntamente com a Comissão de
PLR, está empenhado
em conquistar melhorias
na PLR para os trabalhadores da Bundy, tanto na
questão de valores quanto na questão das metas,
que precisam ser estipuladas em níveis coerentes
com o andamento da pro-

Herivelto - Vela coloca proposta em votação;
que foi reprovada por grande maioria
dução da Bundy.
Uma nova reunião da
direção da empresa com

a comissão e o sindicato estava agendada para
quarta-feira, dia 13.

Pinda participa de Conferência de
Saúde do Trabalhador da CNM/CUT
Entre os dias 30 de maio
e 1º de junho foi realizada a
II Conferência Nacional de
Saúde da CNM/CUT, em
São Bernardo do Campo.
Entre os temas abordados estão a Nanotecnologia, CIPA, Organização no
Local de Trabalho, Ambiente de Trabalho e Promoção
de Saúde, Controle Social e
SUS, além de dados sobre
acidentes de trabalho, apresentados pelo Dieese.
Durante o encontro também foi criticada a falta de
notificação das doenças e
acidentes de trabalho por
meio de CAT (Comunicação

Mara Grabert

Diferente do que foi
publicado na última edição,
a equipe que ficou em
3º lugar no 2º Torneio
Metalúrgico de Futebol
de Campo foi a Confab
Tubos II; ao lado, foto do
capitão do time, Pedrão,
recebendo troféu das mãos
do presidente Romeu

No dia 1º de junho,
retornaram a trabalho os
mais de 1.000 funcionários das empresas Tomé
e Cesbe, após 18 dias
de greve pela campanha
salarial.
Na quinta-feira, os
diretores das empresas
cederam e apresentaram uma nova proposta
sobre os dias parados
na greve e os trabalhadores aprovaram em assembleia na manhã de
sexta.
Segundo o Sindicato da Construção Civil
de Taubaté e Região, o
acordo ficou assim: dos
18 dias, dez serão abonados pelas empresas
e os oito restantes serão
descontados de forma
parcelada. Será descontado apenas um dia por
mês e ele não poderá
coincidir com finais de

Delegados reunidos ao final do encontro;
propostas servirão de base para o Concut
de Acidente de Trabalho) por
parte das empresas, sendo
que há seis legislações exigindo o registro.
Os debates realizados
geraram um documento que

será enviado à CUT como
sugestão para o Congresso
Nacional da CUT - Concut.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda esteve presente no evento.

