Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba,
Moreira César e Roseira

Publicação oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira - Ano IV - Edição 49 - Julho de 2013

206 mil metalúrgicos da
CUT estão em Campanha
Salarial em todo o Estado
Criação cartaz: Mídia Consulte

Mais de mil pessoas participaram do tradicional ato público na av.
Paulista do lançamento da Campanha Salarial dos metalúrgicos da CUT
206 mil metalúrgicos da
CUT em São Paulo estão
em Campanha Salarial.
O tradicional ato de lançamento da campanha
ocorreu no dia 4 de julho,
em frente ao prédio da

FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo), na Avenida Paulista,
em SP.
Metalúrgicos de Pinda
participaram da manifestação.

O ato, que também protestou contra o projeto de
lei 4.330/2004 (que trata da
terceirização), reuniu mais
de mil pessoas.
As negociações deverão
iniciar no final deste mês.

Palavra do Presidente

Presidente Renato Mamão discursa durante
entrega da pauta da Campanha Salarial

Agora é oficial companheiros e companheiras, já
começou a Campanha Salarial, o momento mais importante para os trabalhadores.
Essa é a hora do trabalhador mostrar para os patrões que aqui tem metalúrgico mobilizado e que sabe
muito bem o valor do seu
trabalho.
No dia 1º de julho o Sindicato completou 26 anos de

atividade e esta direção sindical completou seu primeiro
ano, o primeiro ano sob o
sistema de Comitês Sindicais por Empresa.
O número de diregentes
aumentou e as demandas
de reivindicações também
aumentaram.
É sinal de que estamos
no caminho certo naquilo
que buscamos a todo momento, que é estar mais pró-

ximo do trabalhador.
Quero parabenizar e
agradecer a toda a minha
direção pelo companheirismo nesse um ano de mandato. E quero agradecer
também a cada metalúrgico que confia neste sindicato e participa das mobilizações da categoria.

Renato Mamão
presidente

Faculdade Anhanguera: Agora com cursos presenciais
Sócio do sindicato não paga taxa de vestibular
e ganha até 50% de desconto na mensalidade

Ligue: 3648-4792

Também aceita
FIES
financiamento pelo
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Pinda participa do lançamento
da Campanha Salarial em SP

Sindicato conquista
reintegração na Confab
Divulgação

Funcionário Paulo, já dentro da empresa, junto
aos dirigentes Celinho e Marçal “Torto”

Metalúrgicos de Pinda participam da entrega da pauta da Campanha
Salarial, em frente ao prédio da Fiesp, na avenida Paulista, em São Paulo
Dirigentes da FEM-CUT/
SP, de Pinda e dos outros
13 sindicatos filiados entregaram no dia 4 de julho, a
pauta de reivindicações da
Campanha Salarial para as
seis bancadas patronais na
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na Avenida Paulista.
O ato, que também protestou contra o projeto de lei
4.330/2004 (que trata da terceirização), reuniu mais de
mil pessoas.
Primeiro, os manifestantes se concentraram no vão
livre do MASP (Museu de
Arte de São Paulo) e realizaram uma pequena passeata
até a sede da Fiesp.
Lá, a direção da FEM-CUT/SP entregou a pauta

de reivindicações da categoria aos representantes dos
seis grupos patronais com
os quais a entidade negocia.

A data-base da categoria
é 1º de setembro e estão em
Campanha Salarial 206 mil
trabalhadores no Estado.

Assembleia em Pinda

e rompeu o tendão do tornozelo esquerdo.
O presidente Renato Mamão parabeniza a direção
do sindicato pela reintegração. “O Sindicato está atento
e atuante no chão de fábrica. É muito importante que
os trabalhadores busquem
orientação nos dirigentes e
confiem na ação sindical.”

Trabalhadores da Novametal
aprovam aviso de greve

A categoria metalúrgica de Pinda aprovou a
pauta de reivindicações em assembleia geral
na sede do Sindicato no dia 21 de junho; a
pauta tem reivindicações criadas nas plenárias
regionais, que começaram em Pinda

Sindicato sorteia moto para sócios logo
após a assembleia na sede da entidade
O grande ganhador da
moto sorteada pelo Sindicato dos Metalúrgicos no dia
21 de junho é Almir Rogério
Rodrigues de Oliveira. Ele
é operador de fundição na
área da FEP, na Gerdau.
O sorteio foi feito por sócios do sindicato de fábricas
diferentes que compareceram à assembleia (veja fotos
ao lado).
Cada um deles sorteou
uma das quatro bolas que
formou o número premiado
na relação de todos os sócios da entidade.
Segundo o presidente do
sindicato, Renato Marcondes, o “Mamão”, o sorteio
da moto faz parte do Plano
de Reestruturação do Sindicato, que inclui melhorias
no patrimônio da entidade
e oferta de mais benefícios
para os sócios.

A direção do Sindicato
conquistou
politicamente,
depois de muita negociação,
a reintegração de um funcionário no dia 4 de julho.
Paulo Marcelo de Paula,
do pátio da Confab, havia
sido dispensado irregularmente no dia 21 de maio.
Ele sofreu um acidente de
trajeto em março deste ano

“Nem acreditei quando
me ligaram. Esse
prêmio veio na melhor
hora. Vale a pena ser
sócio do sindicato.
Tem muito benefício,
tem muita coisa boa
pro trabalhador”, disse
Almir, que é sócio do
Sindicato desde 2009.

Trabalhadores aprovam entrega do comunicado
de greve caso as negociações não avancem
Os trabalhadores da Novametal aprovaram no dia
25 de junho uma pauta com
diversas reivindicações que
o sindicato vem cobrando da
empresa.
A categoria já aprovou
nessa assembleia que, caso
não haja avanço na negociação dessas pautas, um
comunicado de greve será

enviado para a empresa.
De acordo com o coordenador do Comitê Sindical da
Novametal, Luiz Paiva, entre
as reivindicações estão melhorias na PLR, a implantação da jornada de sábado
sim, sábado não, e melhorias no Visa-Vale, uma gratificação que há anos não é
reajustada.

Doe sangue, doe vida
17 de julho - quarta-feira
Das 8h às 12h
Colégio Bom Jesus

Praça Barão do Rio Branco, 59, centro.
Informações
Hemonúcleo Taubaté (12) 3622-5410
Colégio Bom Jesus (12) 3643-1999
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Mete BRONCA
Guardas Patrimoniais: Trabalhadores que
também sofrem pressão da chefia na Gerdau
O Sindicato foi procurado por funcionários e ex-funcionários da Segurança
Patrimonial da Gerdau reclamando sobre o assédio moral que todos sofrem com a
chefia da guarda da Gerdau.
Eles afirmam que ficam o
tempo todo sendo vigiados
pelas câmeras e a qualquer
movimento diferente são
chamados na sala da chefia e ameaçados de serem
mandados embora.
Todas as reuniões de
funcionários da guarda patrimonial são momentos de
humilhação. É a hora que o
chefe chama o funcionário
que cometeu algum erro e
lhe dá uma advertência verbal na frente de todo mundo.
Isso não pode ocorrer de
jeito nenhum. É assédio moral.
O Sindicato também re-

cebeu denúncias de que na
sala da segurança há um
quadro com fotos de todos
os dirigentes sindicais.
Até armadilha pra dispensar funcionário já ocorreu
com o pessoal da Guarda.
E tem também um companheiro, dono da empresa
Flora Roseira, que também
é terceira dentro da Gerdau,

que está totalmente irregular, com funcionários com
excesso de hora-extra, não
tem vale, e ainda só vai receber no quinto dia útil do
mês.
Mesmo com o trabalhador aceitando não receber
vale, o dinheiro tem que estar na conta ainda dentro do
mês trabalhado.
Parece que a Gerdau
está apoiando este capataz
a sacanear o trabalhador.
A Gerdau fala para o
Sindicato que qualquer empresa inadimplente ou com
qualquer problema será excluída. E essa proteção toda
com a Flora Roseira, por
quê?
Por que a Gerdau não
faz uma vistoria para ver se
esse protegido está dentro
da lei com relação aos direitos trabalhistas?

Novelis: “A volta do Pelanca”
Tem certas figurinhas
carimbadas da Novelis que
realmente gostam de estar
em evidência, de aparecer
e procurar sarna para se coçar. Gostam de tencionar o
sistema.
Das duas uma: ou esse
cidadão de que estamos falando tem algum problema
na cabeça ou ele realmente
gosta de aparecer.
O “Pelanca” teve a petulância de acordar dois
funcionários que estavam
tirando seu merecido cochilo no chão do vestiário após
almoçarem, querendo saber
quem era seu coordenador,
ameaçando com advertência e se achando o tal.
Ele brigou porque os
companheiros usaram restos de rolo de papel toalha
como travesseiro. Na avaliação dele, os funcionários
estavam causando aumento
de custo para a empresa.
O curioso é que este
mesmo cidadão que se preocupou com restos de rolos
de papel mandou comprar
três válvulas pela bagatela
de cerca de 12 mil reais.
E essas válvulas estão
sem utilidade alguma, jogadas em algum canto da Novelis.

Portanto, seu incompetente e mau caráter, se
preocupe com coisas que
realmente agregam para o

bom andamento da empresa e não se meta com companheiros, que são pais
de família, trabalhadores,
pagam o seu alto salário
e contribuem muito mais
para a empresa que você,
seu palhaço.
Se você quer aparecer,
pendure uma melancia no
pescoço.
Não se meta com os
companheiros do chão
de fábrica, porque estes
sim merecem respeito,
ao contrário de você, “Sr.
Pelanca”.

Novelis deixa faltar banheiro
para os funcionários
A chefia do setor de Reciclagem da Novelis está
espalhando que o setor
melhorou.
Só se for na produção,
pois nem um mísero banheiro a direção da empresa se preocupou em
construir para seus funcionários.
Fora isso, ainda tem
muita coisa para se melhorar. Não é só com números
de produção que se resolvem os problemas de uma
empresa.

Acesse:

Por trás desses números existem muitas outras
coisas, e com certeza a segurança tem que estar em
primeiro lugar.
Será que o dono da empresa não tem banheiro
na sua casa e fica sempre
usando o banheiro do vizinho?

www.sindmetalpinda.com.br

Aqui o trabalhador não tem trava na língua.
Você viu que está errado, mande a sua bronca:

imprensa@sindmetalpinda.com.br
Mantemos sigilo absoluto. Pode confiar.

Sindicato busca alternativas
para a segurança na Confab
Equipamentos
Há anos a Confab Equipamentos não atinge as metas de segurança. Isso não é
novidade pra ninguém.
Há tempos também o
Sindicato cobra medidas
que contribuam com a segurança no local de trabalho.
Após vários anos brigando, em 2012, a Comissão de
PLR, junto com o Sindicato,
até conseguiu mudanças na
meta de acidentes na PLR,
quando foi de 0.8 para 2.2,
mas isso não é o ideal. O
ideal é que trabalhador não
sofra acidente.
Hoje ocorre uma média
de um acidente por mês, o
que é muito para uma empresa do porte da Confab.
E quando o assunto é
segurança, todos devem estar envolvidos. A segurança
não tem bandeira.
Por isso mesmo, o Comitê Sindical da Confab
Equipamentos têm realizado

um trabalho junto com cada
trabalhador para conscientização da importância da
segurança no dia a dia da
empresa.
Sabemos que as máquinas precisam de investimento e também cobramos esse
investimento.
Nenhum sucesso na
produção compensa um
fracasso na segurança.
O lucro a qualquer custo tem um preço muito alto
para os trabalhadores, e
isso não podemos aceitar.
Mas se todos estiverem
empenhados em pensar na
sua segurança e na do seu
companheiro da área, os riscos com certeza diminuem.
O coordenador do CSE,
Vicente Caetano, o “Serrinha”, sente que esse trabalhado de conscientização está dando resultado e
agradece aos companheiros
pela confiança.

CURSO GRATUITO
INFORMÁTICA BÁSICA

22 a 26 de julho

inscrição para sócios e dependentes

29 de julho a 2 de agosto

inscrição de vagas remanescentes para a
comunidade
Início das aulas: dia 5 de agosto
Duração: 12 semanas c/ 2 horas por aula
Turma A (16h-18h) - De 12 a 16 anos
Turma B (16h-18h) - Acima de 16 anos
Turma C (18h-20h) - Acima de 16 anos
Turma D (18h-20h) - Acima de 16 anos
Obs: A cada semana o dia das aulas muda. Uma
semana ocorre na segunda, quarta e sexta. Na
outra, em dias de terça e quinta.
As incrições devem ser feitas pessoalmente na
sede do Sindicato.

curso GRATUITO
Saúde do Trabalhador

Dias 19 e 20 de julho

Vagas
limitadas

Evento destinado a sindicalistas,
cipeiros e profissionais de Segurança do Trabalho
Local: “Espaço” (Chácara do Renato Careca)
Inscrições pessoalmente na sede do Sindicato
Informações pelo tefone 0800-771-8589 ou
diretamente com Celso Antunes (12) 8260-1314
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11 de julho será o Dia Nacional de
Luta de todos os trabalhadores
A CUT, as demais centrais sindicais (CTB, Força,
UGT, CSP/Conlutas, CGTB,
CSB e NCST), e o MST irão
organizar atos conjuntos –
do movimento sindical e social - no dia 11 de julho em
todo o País.
As paralisações, greves
e manifestações terão como
objetivo destravar a pauta
da classe trabalhadora no
Congresso Nacional e nos
gabinetes dos ministérios e
também construir e impulsionar a pauta que veio das
ruas nas manifestações realizadas em todo o país dos
últimos dias.
Segundo presidente da
CUT, Vagner Freitas, além
de mais investimentos em
saúde, educação e transporte público de qualidade,
como os manifestantes pe-

F H Mendes

Categoria reprovou, por grande maioria, a
proposta da empresa para dividir o lucro
Paralisações, greves e atos públicos serão feitos
por todos os sindicatos, por todo o Brasil
diram e que é também uma
pauta dos trabalhadores e
das trabalhadoras, os atos
de julho irão reivindicar o
fim dos leilões do petróleo,
o fim do fator previdenciário,
a redução da jornada para
40 horas semanais sem redução do salário, a reforma

agrária e o fim do Projeto de
Lei 4330 – “esse PL nefasto que acaba com as relações de trabalho no Brasil e
é, na verdade uma reforma
trabalhista escondida atrás
de uma proposta de regulamentação da terceirização”,
disse Freitas.

Carlinhos Casé vence eleição do Sindicato
dos Bancários de Taubaté e Região
Os trabalhadores bancários elegeram no dia 27 de
junho a nova diretoria do
Sindicato dos Bancários de
Taubaté e Região, que também abrange Pinda.
Com vasta experiência
no movimento sindical, Carlinhos Casé assume a Presidência da entidade.
“É uma honra representar os bancários, esses votos mostram a confiança
que estão depositando na
chapa, para darmos prosseguimento nas novas conquistas”, ressalta Casé.

Vanessa Ramos

Os trabalhadores da Bundy reprovaram no dia 27 de
junho, por grande maioria, a
proposta da empresa para
pagamento da PLR.
A categoria não concordou com o valor e forma de
pagamento que a empresa

aceitou pagar, mesmo depois de várias reuniões com
a Comissão de PLR junto
com o Sindicato.
Outra proposta já está
sendo negociada e uma
nova assembleia deverá
ocorrer nos próximos dias.

Trabalhadores da Alutent
protestam por PLR e melhorias
Os trabalhadores da Alutent reprovaram no dia 26
de junho a proposta de PLR
da empresa.
De acordo com o dirigente sindical Carlos Alberto Betinho, a chefia está “dura”
na negociação. Sempre reclama que a produção está
baixa, mesmo com os altos
índices de hora-extra que

têm ocorrido.
Em uma das vezes que
o Sindicato cobrou o plano médico, já prometido, a
chefia chegou ao cúmulo de
dizer que o SUS está melhor que o Plano Médico.
Problemas na estrutura
de cargos e salários também estão revoltando os
trabalhadores.

Trabalhadores da Socotherm
elegem Cipa de 2013/2014

Presidente eleito Carlinhos Casé junto aos
dirigentes Celso Reis e Adriana Rozzante

Hernani Lobato é eleito novo presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté
No dia 28 de junho terminou a apuração dos votos
do 2º turno da eleição do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região.
Com a vitória da Chapa Única, o metalúrgico da
Volkswagen, Hernani de Oliveira Lobato, foi eleito presidente, bem como foi eleita a
Diretoria Executiva, o Conselho da Executiva e o Conselho Fiscal da entidade.
A Diretoria eleita tomará
posse no dia 20 de Novembro para cumprir o mandato
da gestão 2013 – 2017.

Trabalhadores da Bundy
reprovam proposta de PLR

Mídia Consulte

Os trabalhadores da So- jornal O Trabalhador, Olavo
cotherm elegeram no dia agradeceu a todos que vo19 de junho os novos mem- taram. “Quero agradecer a
bros da Cipa para a gestão todos os companheiros que
2013/2014. Foram registra- confiaram em mim e dizer
dos 183 votos válidos que que estarei empenhado em
elegeram cinco membros atuar em prol da segurança
titulares e quatro suplentes.
dos trabalhadores”.
A posse da Cipa irá ocorO mais votado foi o companheiro Olavo Domingos, rer na sexta-feira, dia 19 de
o “Olavo do Jacaré”, do julho. A direção do SindicaRevestimento Externo, que to deseja a todos uma boa
conseguiu 38 votos. Em gestão.
CiPA SoCoTHErM - gestão 2013/2014
contato com a redação do
Veja abaixo os eleitos:
Titulares
nome

Votos

Olavo Domingos (Olavo)

38

Pedro de Paula Ribeiro (Pedrão)

25

Vanúncio Victor Teixeira (Vavá)

23

Maria Gabriela Alexandre Silva (Gabi)

18

Rodrigo de Camargo Pires (Gordo)

17

Suplentes
nome

Vagner Freitas, Sérgio Nobre, Hernani Lobato e
Valmir Marques - Biro Biro

Votos

Emerson Kleber dos Santos (Modelo)

16

Anderson de Souza Santos (Cabeça)

16

Carlos Augusto S. Palmeira (Palmeira)

16

Antonio Rodrigues da Silva Filho (Tê)
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