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Deputado Ricardo
Berzoini, do PT,
visita GV do Brasil
O deputado federal Ricardo Berzoini (PT), esteve
em Pindamonhangaba na
sexta-feira, dia 31 de janeiro. Dentre as atividades,
ele visitou a nova indústria
metalúrgica que está se instalando na cidade, a GV do
Brasil – Indústria e Comércio
de Aço Ltda.
Os dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de
Pinda Romeu Martins, Herivelto Moraes - “Vela”, Benedito Irineu, José Carlos e
João Bosco acompanharam
a visita pelas obras de instalação. Veja no site do sindicato a galeria de fotos da
construção da unidade.
Negociada na administração passada, a vinda da
siderúrgica mexicana representa um investimento de
R$ 500 milhões. Em sua
primeira etapa deverá gerar

Acima, instalação da
aciaria; ao lado, Casé,
o Procurador Geral e
Controller Financeiro da GV,
Enrique Flores Gonzáles,
Romeu, Berzoini, Irineu,
José Carlos e Bosquinho

Cocepelco também teve
ajuda parlamentar

O deputado também visitou a Cocepelco, a cooperativa formada pelos ex-funcionários da Nobrecel. O
Sindicato dos Metalúrgicos
acompanhou.
Segundo o deputado Berzoini, a cooperativa precisava de apoio para viabilizar
seu plano de negócios. “Fizemos contatos no BNDES,
para que ele, que é um cre-

700 empregos diretos em
uma área de 40.000m², ao
lado da antiga Nobrecel.
A primeira fase, de produção de vergalhões para
construção civil, está prevista para começar este ano.
O deputado Ricardo
Berzoini contribuiu em uma
série de procedimentos necessários à implantação da
empresa.
“Não havia autorização
para grandes consumidores
de energia, o que depende da Agência Nacional de
Energia Elétrica. Então nós
fomos buscar junto à agência uma priorização do processo pela relevância do
volume de empregos, do investimento, que poderia inclusive ir para outros países,
e da produção que vai gerar
crescimento para o país”,
disse Berzoini.

dor importante da Nobrecel,
tivesse uma visão social e
não apenas como credor, e
manifestasse isso em juízo.”
Ainda na sexta, o deputado participou de uma reunião na sede da Prefeitura e
à noite da posse da nova direção do Sindicato dos Bancários de Taubaté e Região,
cujo presidente é Carlinhos
Casé.

Palavra do Presidente

A vinda de uma nova
indústria sempre anima
a população de qualquer
cidade, ainda mais uma
indústria de grande porte
como a GV. Desde 2011
acompanhamos notícias
da vinda dessa fábrica e
agora estamos mais próximos do seu início de produção.
Hoje, quem representa

os cerca de 600 operários
que estão construindo a fábrica, é o Sindicato da Construção Civil de Taubaté e
Região, que é CUT.
Quando ela iniciar a atividade metalúrgica é que nós
assumimos. Mesmo assim o
Sindicato dos Metalúrgicos
já está em conversa com a
fábrica, inclusive já tivemos
algumas reuniões, porque
o sindicato precisa se preparar para essa demanda e
sobretudo pensar na qualificação profissional.
Não adianta a fábrica ter
intenção de contratar pessoas de Pinda se elas não
estiverem qualificadas para
os cargos.
Por isso o Sindicato está
sempre em busca de gran-

des parcerias com escolas
e faculdades, como a que
temos com a Inove, para
oferecer mais oportunidade de crescimento profissional aos trabalhadores.
Não podemos deixar de
falar também que queremos sim mais empregos,
mas que sejam empregos
de qualidade. Que os trabalhadores tenham condições de saúde e segurança para poder cumprir
a sua jornada sem desespero.
A legislação trabalhista
brasileira é exemplo pra
muitos países. Nos orgulhamos muito disso e não
abrimos mão.

Renato Mamão, presidente

PROAD - Programa de Apoio ao Desempregado

Aberto à toda
a população

60 bolsas para cursos
gratuitos de operador
de ponte rolante,
empilhadeira,
retro-escavadeira e
pá-carregadeira

Inscrições:
24 a 28/02,
na sede do
Sindicato

É necessário estar desempregado há pelo
menos 6 meses e levar na inscrição RG, CPF,
comprovante de endereço e histórico escolar

Contato (12) 3642-8243 / www.cursosinove.com.br
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Sindicato realiza 2º etapa do
curso Saúde do Trabalhador
O Sindicato dos Metalúrgicos promoveu nos dias 31
de janeiro e 1º de fevereiro,
o segundo módulo do curso
Saúde do Trabalhador, que
abordou entre outras questões o estresse causado
pelo aumento do ritmo de
produção e da pressão da
chefia.
O secretário de Formação do Sindicato, Celso Antunes, citou a falta de efetivo
nas empresas de Pinda e
ressaltou a importância da
mobilização da categoria.
“O trabalhador está perdendo a vida dentro da fábrica. A gente não pode deixar
que as metas sejam altas
demais. Pra eles (chefia) o
céu é o limite, e o ser humano tem os seus limites. Cada
trabalhador tem que saber
o seu limite e cobrar, junto
com o sindicato, que esse

Confab Tubos elege nova
Cipa para a gestão 2014
Os trabalhadores da Góes, o “Sid” da Fábrica 4,
Confab Tubos elegeram no que conquistou 88 votos.
dia 3 de fevereiro os novos Em entrevista ao jornal O
membros para a gestão da Trabalhador, Sid comemoCipa (Comissão Interna de rou o resultado da apuração.
Prevenção de Acidentes)
“Agradeço a todos que
votaram em mim pela conpara 2014.
Ao total, foram 669 votos fiança. No dia da eleição não
que elegeram nove titulares pude estar presente por caue sete suplentes. Brancos e sa do falecimento da minha
nulos somaram apenas 10 mãe, e mesmo assim o pesvotos.
soal votou em peso em mim.
O mais votado foi o com- Agradeço mesmo, muito
CONFAB TUBOS
2014 disse Sid.
panheiro SidinelhoCIPA
Pereira
obrigado”,
Titulares

Acima, participantes no
encerramento do curso;
no detalhe, o secretário de
Formação, Celso Antures
limite seja respeitado”, disse
Celso.
Na sexta-feira, dia 31, o
curso foi tema do programa
Momento Metalúrgico, produzido pelo sindicato e veiculado na rádio Difusora. O

audio completo e também a
galeria de fotos podem ser
acessados no site www.sindmetalpinda.com.br.
O curso foi realizado na
Chácara do Galvão, no bairro Mandú, em Pinda.

Setor

Votos

Sidinelho Pereira Góes, "Sid"

Nome

Fábrica 4

88

Ronaldo Vicente da Costa, "Ronaldo Costa"

Fábrica 4

56

Contas a Pagar

53

LOSE

53

Anderson Tenório Cavalcante, "Macarrão"
Walderi dos Santos, "Neutron"
Damião Pereira Cavalcante, "Ceará"
Pericles José Pereira Filho
Antonio Donizete de Souza, "Donizeti"
Neil Monteiro, "Neil"
Moacyr da Fonseca Pinto Juni, "Junior"

O curso foi ministrado
pelo sindicalista Silvio Nascimento, membro do Coletivo
de Formação do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC,
que veio a Pinda a pedido
da FEM-CUT/SP.
Segundo ele, há trabalhadores que não percebem
o quanto o estresse é prejudicial à sua saúde por causa das diversas estratégias
utilizadas pela direção das
empresas.
“O trabalhador é tratado

como campeão, como vencedor, como membro de um
time ou até uma família, tudo
para que ele se envolva,
pense nos objetivos da empresa e acabe esquecendo
seus limites e aí vem a doença. E quando ele adoece
deixa de ser membro dessa
família e é deixado completamente de lado. Por isso
é vital que o trabalhador se
preocupe com a sua saúde
antes do adoecimento”, disse Silvio.

cessidade de assinar a carteira de trabalho.
Para o secretário de Administração e Finanças da
CUT, Quintino Severo, a retomada da proposta causou
surpresa, porque já havia
sido retirada da mesa de negociação do setor hoteleiro,
criada justamente para discutir as condições de trabalho em grandes eventos.
“Já tínhamos um acordo
na mesa de termos como
ponto de partida para a

32

Fábrica 6

32

Revestimento

27

Nilton Santos de Oliveira, "Niltinho"
Dinara Mendes Bastos
Marcio Ricardo de Siqueira
Luiz Antonio da Silva, "Tiozinho"

Votos
LOSE

26

Fábrica 4

25

Contabilidade

23

Fábrica 4

20

C.Q.

17

Almoxarifado

16

Fábrica 4

15

Inscrições abertas para
Cipa na Confab Equip.
A Confab Equipamentos
está com inscrições abertas
para a nova Cipa.
O prazo de inscrição termina na sexta-feira, dia 21.
A eleição será na quinta-fei-

ra, dia 27, e apuração no dia
seguinte.
A direção do Sindicato
reforça o chamado para que
os trabalhadores se mobilizem para participar da Cipa.

Eleição da Cipa da Gerdau
será nos dias 17 e 18

Silvio Nascimento, do
Coletivo de Formação
do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC

CUT e demais centrais criticam proposta de
contrato de trabalho temporário
A CUT e demais centrais
sindicais estão em debate
com o Ministério do Trabalho para rejeitar uma medida provisória que permite a
contratação de serviços de
curta duração.
Com o argumento de suprir as demandas para os
grandes eventos como a
Copa do Mundo, o modelo
abriria a possibilidade de
empregar os trabalhadores
por até 14 dias num mês e
60 dias num ano sem a ne-

43

C.Q.

Nome
Orlando José de Sá, "Manezão"
Adilson de Olveira

“Estratégias das empresas faz trabalhador
esquecer seus limites”, alerta Silvio

49

Suplentes

Rodrigo Vieira Leal Silva, "Zé Galinha"

Também participaram
sindicalistas de outras
categorias, como os
dirigentes do Sindicato dos
Agentes Comunitários de
Saúde e do Sindicato dos
Comerciários

Pátio
Elétrica Central

Copa do Mundo e para as
Olimpíadas a promoção
do trabalho decente. Na
medida em que saímos da
negociação e, dias depois,
o Ministério do Trabalho
anuncia uma Medida Provisória contrária ao que havia
sido acordado”, criticou
Houve reuniões nos dias
14 e 24 de janeiro, sem
avanço. O assunto estava
prevista para voltar a ser
debatido em 11 de fevereiro.

Nos próximo dias 17 e 18
será a eleição da Cipa na
Gerdau.
A direção do Sindicato chama os trabalhadores
para não deixarem de votar.
Uma cipa com votação
expressiva tem mais peso

na hora de reivindicar melhorias na segurança, pois a
empresa sabe que ela tem o
respaldo do trabalhador.

Convênio - UNITAU
Universidade de Taubaté

A Secretaria de Formação do Sindicato dos Metalúrgicos chama todos os
alunos da Unitau, que são
sócios do Sindicato, para
que entrem em contato
com a secretaria geral.
O sindicato precisa enviar a listagem atualizada
para que a Unitau aplique
os descontos do convênio.
O prazo é até dia 14 de fevereiro.
Precisam entrar em
contato os sócios que es-

tão em duas situações:

Quem está cursando o
primeiro ano e deseja o
desconto, que hoje é de
10% a 15%;
Quem está nos demais
anos e
já foi contemplado
pelo convênio nos anos
anteriores.
Os telefones para contato
são: 3644-1540 / 41
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Mete BRONCA
Confab: O RH está favorecendo o banco Itaú, a troco de quê?
A direção da Confab está
buscando formas de favorecer o banco Itaú.
O RH da empresa determinou a chefia que falasse a
seguinte frase aos trabalhadores: “É obrigatório abrir a
conta no banco Itaú. A empresa só vai pagar pelo banco Itaú.”
Apesar de ser legal, isso
é imoral. Há um claro favorecimento para o Itaú pelo que
vem acontecendo.
Há funcionários que abriram a conta no banco Itaú
e já pediram a portabilidade
para o banco que desejam,
a maioria para o Banco do
Brasil. Muitos desses funcionários tiveram seu paga-

mento bloqueado por cerca
de uma semana, sem qualquer justificativa do RH ou
do banco. Teve até quem ficou 20 dias sem pagamento.
Ocorreu inclusive com quem
não tem dívida com nenhum
banco.
E ainda assim, quando
conseguiram, tiveram que
retirar o salário do caixa
eletrônico e sair do banco

com dinheiro vivo na mão,
correndo o risco de ser assaltado na famosa saidinha
de banco.
Isso é, no mínimo, incompetência do RH, pra não dizer outra coisa.
Como se não bastasse,
há boatos de que a empresa
irá retirar todos os caixas do
Banco do Brasil da fábrica.
Está nítido que a empresa quer que os trabalhadores
se irritem com a dificuldade
para receber pelos outros
bancos e acabem aceitando
ficar no banco Itaú.
O RH tem que facilitar a
vida do trabalhador, não dificultar.
Lamentável.

Bundy: Omissão de Socorro
Quando foi contratado
mais um técnico em segurança, achamos que iria
melhorar a situação na Bundy. Mas infelizmente, piorou.
Entrou um figura que se
diz com experiência, mas
só sabe fazer piadinhas, sai
do seu local de trabalho pra
ficar assistindo TV na portaria, antes de terminar seu
turno de trabalho já está no
ônibus para ir embora.
Agora o mais absurdo,
em dois casos, deixou de
prestar socorro ao trabalhador. No primeiro, um funcionário quase desmaiou na

www.sindmetalpinda.com.br
Não é necessário se identificar.

Martifer: Metralhando advertências
Os trabalhadores da área
da caldeiraria e da solda
atrasaram a produção dentro da fábrica por duas horas
na madrugada do dia 1º, das
0h ás 2h da manhã.
Os trabalhadores estão
revoltados com os líderes
que estão metralhando advertências sem motivo.
Teve até quem parou 5
minutos pra tomar café, no

horário reservado pra isso e
levou advertência.
Estão dizendo que quando alguma máquina quebrar
(o que não é difícil de acontecer por causa da qualidade
das máquinas) o funcionário
que estiver operando também tomará advertência.
Quando questionados,
dizem que o jurídico da empresa mandou. Balela.

Confab Equipamentos: Aniversário do PPP
A Confab não está cumprindo o que estabelece em
nossa Convenção Coletiva
de Trabalho com relação ao
preenchimento de formulários para a Previdência Social, o conhecido PPP.
Os funcionários estão

aguardando de seis meses
a um ano para ter esse documento nas mãos.
A nossa Convenção, em
seu artigo 55, estipula 10
dias úteis para efeito de aposentadoria. Exigimos providências. Já!

Incomisa: Big Brother na produção

empresa esperando socorro.
No segundo, um trabalhador se cortou. Segundo
denúncias, o técnico de segurança nem viu o trabalhador, fez uma piadinha
pra quem o chamou e foi
embora. Isso é omissão de
socorro.
Se a nova gerente de RH
ficou só na conversa com

ele, no próximo caso a empresa é que será processada por omissão de socorro.
Quando é para o chão de
fábrica, por bem menos o
trabalhador é demitido, e aí,
como é que fica?
E o Sindicato ainda tem
que brigar para que a equipe
de segurança tire as macas
novas do armário e coloque
nas áreas. Fala sério.

Confab Tubos: Manipulação no departamento médico

Quem espera transparência do Departamento
Médico da Tenaris pode esquecer.
Por duas vezes um funcionário da Planta de Concreto travou a coluna dentro
da área. Da primeira vez,
teve que retornar sem nenhuma documentação de
serviço compatível. No mesmo dia que voltou, travou
novamente.

Aqui o trabalhador não tem trava na língua.
Mande a sua bronca no nosso canal de denúncias:

A médica da empresa
simplesmente pediu uma
chapa da coluna, quando na
verdade deveria pedir uma
ressonância, ou encaminhar
para o especialista.
Ele sequer foi levado pela
ambulância da fábrica ao
hospital. A noiva dele teve
que buscá-lo na fábrica e levar até o PA da Unimed.
Dias depois, o funcionário se consultou com o médi-

co do trabalho do sindicato.
Esse sim o encaminhou
para o especialista, que por
sua vez pediu ressonância e
determinou seu afastamento
por 15 dias até analisar os
exames.
Como houve uma ocorrência, que gerou a lesão ali
naquele ato, o caso é classificado como acidente de
trabalho. A empresa, porém,
não fez a CAT.
Isto não pode continuar.
A manipulação do RH para
tirar os direitos dos trabalhadores está nítida.
E se ele vier a ser demitido, como vai conseguir emprego em outra fábrica, com
esse problema na coluna?

Fizeram uma cabine entre as áreas da Produção e
da Galvanização para o encarregado ficar lá dentro.
Disseram que é pra ele
não ficar muito perto dos
funcionários.
Será que é pra ele não
pegar a doença do traba-

lho?
Na verdade mesmo é
pra chefia ficar vendo todo
mundo o tempo todo. E com
isso a Incomisa agora parece o Big Brother.
Mas o trabalhador também está de olho e vamos
cobrar o que é nosso.

Confab Tubos: Heróis de nossa história
Já é tradição na Confab
a festa de comemoração
quando um funcionário completa 25 anos de empresa. A
chefia mesmo fala: “Heróis
de nossa história”.
Mas não foi bem assim
para um companheiro da
Fábrica 4.
Apesar de ser dispensado pouco tempo antes da
festa, ele recebeu seus brindes e confirmaram para ele
que participaria da festa.
O companheiro chegou
até a alugar o vestido de festa para a esposa.

Um dia antes, o gerente
de produção da Fábrica 4
decidiu que ele não iria participar porque não estava no
quadro de funcionários e a
empresa tinha que reduzir
custos.
Mentira. Não iria fazer
diferença nenhuma nos custos. É o puro prazer da chefia em pisar no trabalhador,
só pra mostrar que manda.
Está feliz agora Titanic?
Foi bom pra você?
E quando que a Fábrica 4
volta a produzir, ou essa vai
afundar também?

Confab Equipamentos: Desmentindo boato
O Sindicato esclarece
que não houve nenhum
acordo com a empresa para
que ocorresse o corte de horas-extras. Isso não existe.
Isso foi uma decisão imposta pela nova direção da
empresa, que, aliás, não
conversou com os trabalhadores.

De toda forma, o Sindicato é contra hora-extra como
é feita na Confab Equipamentos.
O próprio nome fala, é
hora extraordinária. Não é
pra virar rotina.
O excesso de horas extras representa menos vagas de trabalho no mercado.

SORTEIO DA COLÔNIA DE FÉRIAS NO CARNAVAL - DE 28/02 A 5/03

INSCRIÇÕES DE 17 A 20 DE FEVEREIRO
SORTEIO E PAGAMENTO SEXTA-FEIRA, DIA 21, ÀS 17H NA SEDE DO SINDICATO

É OBRIGATÓRIO ESTAR PRESENTE NO SORTEIO PARA GARANTIR A RESERVA
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Sindicato intensifica trabalho
de fiscalização de acidentes
O Sindicato dos Metalúrgicos está intensificando o
trabalho de fiscalização dos
acidentes nas fábricas de
Pinda. Este mês foi finalizado o balanço das emissões
de CAT (Comunicado de
Acidentes de Trabalho) realizados pelo Sindicato em
2013.
O levantamento foi realizado pelo diretor do Departamento de Segurança e
Meio Ambiente, Francisco
Sampaio, que também é
técnico de segurança.
Ao total, foram registrados no sindicato exatos 150
acidentes de trabalho. Esse
número engloba apenas sócios do sindicato, pois por
lei, não podemos fazer a
CAT para não sócios.
O dirigente Sampaio
criticou a resistência das
empresas em não enviar

CAT

Obrigação da empresa

Direito do Trabalhador
a CAT para o sindicato, o
que é obrigatório por norma
do Ministério do Trabalho e
também pela Convenção
Coletiva. Em casos fatais ou
com mutilação, o documento deve ser protocolado em
24 horas.
“Conseguimos avanços.
Comparando, o balanço de
2013 tem o dobro de acidentes de 2012. Isso já mostra
que a cobrança em cima

das empresas está dando
resultado, mas ainda temos
muito a fazer, sabemos que
os números reais são bem
maiores”, disse.
Sampaio citou o levantamento realizado pelo Cerest
(Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador), que
apontou cerca de 700 acidentes em 2013, em todos
os ramos de trabalho. Esse
levantamento não inclui todas as CATs emitidas pelo
Sindicato.
“O objetivo é começar a
fazer um trabalho integrado
ao Cerest, passando mais
informação a eles pra que se
consiga chegar o mais perto
possível dos números reais
e assim poder traçar campanhas de conscientização e
outras formas de combater
o acidente no local de trabalho.

Condutores elegem nova
direção do sindicato este mês
Os trabalhadores condutores da nossa região irão
eleger nos próximos dias
26 e 27 a nova direção do
Sindicato dos Condutores
do Vale do Paraíba, que
tem sede em São José dos
Campos.
A CUT, que hoje está no
Sindicato, disputa a eleição
para dar continuidade ao
trabalho desenvolvido com a
categoria.
Como encabeçador da
Chapa 1, Elias Pereira deverá ser o presidente do Sindicato na nova gestão que
começa em 12 de abril.
Elias é superconhecido
entre os trabalhadores. Antes de entrar no grupo São
Bento, trabalhou anos na
Pássaro Marron e atualmen-

Divulgação

Elias Pereira,
motorista na Expresso
Maringá, faz parte da
direção do sindicato
desde 1995 e conta
com o seu voto,
condutor

te é motorista da Expresso
Maringá. Sua liderança é
reconhecida desde 1995,
quando passou a fazer parte
da diretoria.
Experiente, lutador, sabe
representar os trabalhadores em todas negociações.
Tem liderança para conduzir
o Sindicato com a firmeza e
determinação que se exige
de um grande dirigente.
A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos parabeniza os companheiros do Sindicato dos Condutores pelo
trabalho realizado na gestão
que termina e deseja uma
grande votação nesta eleição, para que os condutores
da nossa região continuem
tendo um sindicato forte e
combativo.

Fevereiro tem eleição dos sindicatos
metalúrgicos de Sorocaba e também Marília
Este mês serão realizadas eleições nos sindicatos
metalúrgicos de Sorocaba e
também de Marília.
Em Sorocaba, que é
CUT, o sistema é de Comitês Sindicais por Empresa.
O primeiro turno, que elege
os sindicalistas de cada co-

mitê, será nos dias 19, 20 e
21.
Também nos dias 19 e 20
serão realizadas as eleições
metalúrgicas em Marília.
Lá, a Justiça do Trabalho
determinou a destituição da
atual direção do Sindicato,
ligada à Força Sindical.

A sentença foi dada a
uma ação movida pela Chapa de oposição da CUT.
Ficou comprovado que
não houve democracia e a
atual diretoria controlou todo
o processo eleitoral com objetivo de perpetuar-se no comando.

Trabalhadores elegem nova
comissão de PLR na Confab
Os trabalhadores da
Confab elegeram no dia 21
de janeiro a nova Comissão
de PLR.
Pela Confab Tubos, foram eleitos para a comissão:
Amauri Lau Malta, do PWIT,
José Carlos Ribeiro - “Babão”, da Manutenção, o sindicalista Antonio Ernesto de
Souza, da Socotherm.
Pela Confab Equipamentos, foram eleitos Domingos
Sávio de Jesus, da Soldagem Geral, Mateus Fuliene
Bocco, do Controle de Qualidade, e Carlos Aparecido

Cavalcante, da Manutenção.
Além desses, há seis representantes indicados pela
empresa.
O representante do sindicato na comissão ainda será
definido pela diretoria de
base do sindicato.
Infelizmente, houve manipulação da empresa, e
tem gente da chefia se passando por trabalhador dentro dessa Comissão de PLR,
mas o Sindicato vai continuar fazendo o seu papel, e
lutando por uma PLR digna
para os trabalhadores.

O Hemonúcleo de Taubaté irá realizar a campanha
“Antes da Folia Doe Alegria”
em Moreira Cesar, na terça-feira, dia 25 de fevereiro, no
CISAS, das 8h às 12h.
O carnaval está próximo
e precisamos estimular as
pessoas que têm condições
para doar sangue.
Nesse período, sobe
muito a demanda por sangue devido ao crescimento

do número de turistas na região.
Veja detalhes sobre doação de sangue no site do
Sindicato, no “Links Úteis”.

Dia 25, em Moreira Cézar:
Antes da Folia Doe Alegria

Expediente do Sindicato dos
Metalúrgicos no Carnaval
Em função do Carnaval, não haverá expediente
na sede e na subsede do
Sindicato dos Metalúrgicos
nos dias 3 e 4 de março. Na

quarta-feira, dia 5, o Sindicato irá abrir às 12h.
O Clube de Campo funcionará conforme sua programação normal.

de Atendimento
ao Trabalhador
PAT Posto

VAGAS DE EMPREGO
- Acabador de marmore e granito
- Assistente de serviço de contabilidade
- Auxiliar de limpeza
- Balconista de lanchonete
- Caldeireiro
- Jardineiro
- Lavador de veiculos
- Motorista entregador
- Operador de varredeiras e lavadoras tripuladas
- Operador de trator e roçadeira
- Porteiro
- Representante comercial autonomo
- Vendedor externo
*Quem tem interesse nessas vagas deve se dirigir
ao PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Pinda, que fica na av. Albuquerque Lins, 138, no bairro São
Benedito, ou na subprefeitura de Moreira César.
Essa listagem foi atualizada em 10/02/14. Você encontra no site do sindicato, no campo “Links úteis”.

Expediente. O jornal “O Trabalhador” é uma publicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, sob

responsabilidade da Secretaria de Comunicação e Imprensa. Presidente: Renato Marcondes de Oliveira / Secretário de Comunicação: Benedito Sérgio
Irineu / Jornalista Responsável: Guilherme Moura (MTb 57.457-SP) / Fotos e diagramação: Guilherme Moura / Tiragem: 7.000 exemplares / Impressão:
Atlântica Gráfica e Editora Ltda. / Sede: 0800-771-8589 / Redação: (12) 3644-1544 / imprensa@sindmetalpinda.com.br / www.sindmetalpinda.com.br

