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Ganhador do sorteio do
carro pelo 1º de Maio é
da Confab Equipamentos
O grande ganhador do
carro sorteado pelo Sindicato dos Metalúrgicos nas
comemorações pelo Dia
do Trabalhador foi Alan de
Oliveira, da Confab Equipamentos.
O sorteio foi realizado
na sede do sindicato na
manhã de domingo, dia 4
de maio, com a presença
de cerca de 300 pessoas.
O sindicato fez a entrega do carro na terça-feira,
dia 6, na portaria da Confab.
Além do evento na sede,
o Sindicato também promoveu confraternizações pelo
1º de Maio por empresa.
Algumas delas foram organizadas em parceria com
os grêmios das fábricas e
também contaram com torneio de futebol e brinquedos para as crianças.

Alan ganhou do sindicato um Volkswagen Gol G6, versão Trend, com direção hidráulica, vidro e
trava elétricos, airbag, freios ABS, já licenciado, emplacado e com tanque cheio

Mais 15 sortudos recebem
prêmios do sindicato

Gerson Espinoza, da Gerdau, foi um dos
ganhadores das TVs; ele já pegou a sua
durante o sorteio na sede do sindicato
Além do ganhador do
carro, outros 15 sócios foram premiados.
10 sócios foram contemplados com TVs LG de 39

polegadas, Full HD, edição
especial para a Copa 2014.
Houve também o sorteio
de cinco bicicletas exclusivo
para quem estava presente.

Palavra do Presidente

Meus amigos. Foi até
bonito de ver as 300 pessoas na sede do nosso sindicato.
Muita gente compareceu para acompanhar o
sorteio pelo Dia do Trabalhador. Estive nas confraternizações em várias
fábricas e também vi a

presença marcante da categoria.
É isso que a gente quer.
Sempre estamos buscando
uma forma de promover a
união entre os trabalhadores, entre os sócios do sindicato. União com companheiros de máquina, com os
amigos e com a família.
Muita gente levou a família para comemorar o 1º de
Maio, de forma saudável,
com muito respeito.
Agradeço à toda a direção pelo empenho na organização e principalmente à
categoria por ter prestigiado
os eventos.
Logo vamos precisar
mais uma vez dessa dis-
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posição do trabalhador. A
campanha salarial está se
aproximando.
Sabemos
que a briga com o patrão é
dura, mas com determinação a gente conquista.
Ao Alan, deixo aqui
meu agradecimento. Companheiro, muito obrigado
por você acreditar no sindicato. Aproveite bem o prêmio. Parabéns.
O sorteio do carro e das
TVs é um esforço dessa
direção para valorizar o sócio.
É o respeito do sindicato com o dinheiro do trabalhador.

Renato Mamão, presidente

Sócio DO SINDICATO TEM

50%

de desconto na
mensalidade

+ 15% na matrícula

Praça Barão do Rio Branco, 59, centro de Pinda / (12) 3642-6830 / 3642-6496 / www.fascpindasp.com.br
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Sindicato faz entrega do
prêmio na portaria da fábrica

Veja quem foram os sócios
premiados nesse 1º de Maio

Fernando da Silva Monteiro, da Suvifer, vai
assistir a Copa de TV nova, de alta definição

Acima, o presidente
Renato Mamão
entrega a chave do
carro para Alan, na
portaria da Confab
Equipamentos;
ao lado, direção
presente na entrega

O Sindicato dos Metalúrgicos fez a entrega oficial
do carro ao sortudo Alan de

Oliveira na terça-feira, dia 6,
na portaria da Confab Equipamentos.
O coordenador do comitê sindical de base, Vicente
Caetano, o “Serrinha” (foto),
parabenizou Alan pelo prêmio e reforçou o convite
para a confraternização

Para o secretário de
Comunicação, Benedito
Irineu, a entrega do carro
na fábrica é também uma
forma de mobilizar a categoria. “Esse é o ponto
principal pra nós. Mostrar
a dedicação do sindicato
e a importância que é o

trabalhador contribuir com o
movimento sindical. Quem
faz a luta é o trabalhador
unido com a gente. O carro é
vermelho para que lembrem
que este sindicato é vermelho, desde sua fundação,
há 26 anos, filiado à CUT”,
disse.

pelo Dia do Trabalhador,
que será no sábado, dia 17
de maio.
O evento é exclusivo
para sócios do sindicato na
Confab Equipamentos. Os
interessados devem entrar
em contato com a direção
de base.

Categoria participa da realização
dos sorteios na sede do sindicato

João Carlos de Faria, da Incomisa, saiu do
sindicato pedalando sua bike nova

Luiz Carlos Gonçalo, da Gerdau, também está
na lista
dos sócios
pelo sindicato
PRÊMIOS
PELOpremiados
DIA DO TRABALHADOR
CARRO
Nome
Alan de Oliveira

Votos
Confab Equip.

TVS
Nome

O secretário geral do Sindicato, Herivelto Moraes,
o “Vela”, ressaltou a transparência do sorteio, que
contou com a participação
de vários trabalhadores em
todo o processo.
Durante a entrega do carro na Confab, ele também citou a necessidade da união
na campanha salarial.
“Tenho certeza que a partir desse prêmio vocês vão
acreditar ainda mais nesse sindicato. Logo teremos
nossa campanha salarial,
sabemos que esse ano ela
será difícil e vamos precisar
novamente dessa união dos
trabalhadores”, disse Vela.

Os sorteios foram feitos com participação de
trabalhadores de fábricas diferentes nos globos

Votos

Charles Paulo Povoas

Gerdau

Fernando da Silva Monteiro

Suvifer

Flavio de Araujo Kupper

Tecpar

Gerson Espinoza Lanzieri

Gerdau

Gil Guilherme Naves da Silva

Gerdau

Marcelo Ocireu de Souza

Gerdau

Marcio Bustamante

Gerdau

Sergio dos Santos Martins

Gerdau

Valdeci Barbosa de Souza

Confab Equip.

Wallace Philip Souza da Silva

Tecpar

Bicicletas
Nome
Eliseu Cesario da Silva
João Carlos de Faria

Quem compareceu pode conferir os números
sorteados na listagem colocada no mural

Votos
Socotherm
Incomisa

João Martins do Nascimento

Gerdau

Luiz Carlos Gonçalo

Gerdau

Paulo Henrique d e Barros

Confab Equip.

3

Ano V, Edição 61, Maio de 2014.

300 pessoas acompanham Torneios de futebol
sorteio na sede do sindicato agitam 1º de Maio
Vários torneios de futebol
também foram realizados
nas fábricas de Pinda.
Nas empresas Gerdau,

Sede do sindicato ficou lotada no domingo, dia 4; cerca de 300
pessoas acompanharam os vários sorteios que o sindicato promoveu
Nas fábricas Gerdau,
Confab, Novelis e Bundy,
o Sindicato alugou
brinquedos para os
filhos dos trabalhadores
curtirem à vontade;
essa foto é da festa na
Gerdau, que aconteceu no
domingo, dia 4, mesmo
dia do sorteio
Muitos
trabalhadores
levaram a
família nas
confraternizações
do Sindicato; essa
turma aqui é de um
companheiro da
Novelis

Confab e Novelis, o futebol
foi organizado em parceria
com os grêmios. Veja abaixo
algumas fotos dos torneios.

A equipe da Socotherm recebe o trófeu de
campeão, pela vitória sobre o pessoal do Pátio
da Confab Tubos
Foto: Divulgação

Na Gerdau, houve o 1º Festival de Futebol de
Campo; na foto está o pessoal da Forjaria, que
ganhou a partida contra a equipe da Minotauro

A direção do
sindicato marcou
presença nas várias
confraternizações;
na foto, presidente
Mamão com
dirigentes e
trabalhadores na
Confab Tubos

Luciano, da Refusão, capitão do time
Russonero, levanta o troféu junto com a equipe
no torneio da Novelis, no dia 1º de Maio

Foto: Divulgação

Nas fábricas de menor
porte, o Sindicato
alugou salão para a
comemoração; essa
turma é do churrasco
que os dirigentes da
Bundy organizaram no
bairro Campos Maia

Feliz da vida, o dirigente Jataí comemora o
troféu com os companheiros Sérgio e Odirley

Fotos
da

Galera

Acesse:

www.

sindmetalpinda.com.br

e veja como foram as confraternizações pelo Dia do
Trabalhador nas fábricas metalúrgicas de Pinda
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Justiça do Trabalho ordena
reintegração na Incomisa

Alison, Rincão, Marcos, André e Sérgio, no momento da reintegração
No dia 25 de abril um funcionário foi reintegrado na
Incomisa com decisão da
Justiça do Trabalho a uma
ação movida pelo Sindicato
dos Metalúrgicos.
Com quatro anos de
empresa, Silvio Henrique
Valério, o “Rincão”, havia
sido dispensado em março
mesmo tendo estabilidade
de emprego garantida pela
Cipa.
“Eu me senti constran-

gido (pela demissão). Fiz
vários trabalhos dentro da
empresa e ainda fui demitido
quando estava de atestado
médico. Alegaram redução
de custo, mas no mesmo dia
estavam contratando mais
cinco funcionários. Questionei sobre a minha estabilidade, só disseram que era
uma decisão da empresa.
O dia de hoje é uma vitória,
minha e do sindicato”, disse
Rincão.

O dirigente sindical da Incomisa, André Luis Dantis,
parabenizou o trabalhador
por ter buscado seus direitos
e criticou a intransigência da
empresa.
“O ideal seria que esse
erro não fosse cometido,
mas o sindicato está aqui
para defender o trabalhador
sempre que for necessário.
Esperamos que a direção
da Incomisa atue com mais
responsabilidade.”

Sindicato conquista 10 reintegrações com
ordem da Justiça em menos de 2 anos
Segundo o advogado
trabalhista Alison Montoani, responsável pelo Departamento Jurídico do
sindicato, desde o início
deste mandato, em julho
de 2012, essa é a 10ª reintegração com determinação judicial conquistada
nas fábricas metalúrgicas
de Pinda.
“Não existe nada fácil,

as empresas têm se mostrado de forma abrupta na
relação capital e trabalho,
mas graças ao empenho do
sindicato temos conseguido
bons resultados”, disse Alison.
O secretário de Assuntos Jurídicos do sindicato,
Célio da Silva, o “Celinho”,
parabenizou os advogados
trabalhistas pela eficiência e

também citou as reintegrações que ocorrem politicamente nas fábricas.
“Quando o sindicato
identifica uma demissão irregular, já cobra da chefia
da empresa que reavalie a
decisão. O problema é que
muitas vezes as empresas
sabem que estão erradas
e preferem pagar pra ver”,
disse Celinho.

Grave acidente mutila pé
de trabalhador na Martifer
Um grave acidente praticamente mutilou um metalúrgico da Martifer no dia
30 de abril. O operador de
ponte rolante Claudir Giovani Viana, de 47 anos, perdeu
metade do pé direito e pode
ficar impedido de voltar ao
trabalho.
Ele foi atingido por uma
viga de ferro, com cerca de
15 metros e 1.200 kg, no
momento em que seria colocada a corrente para levan-

Vacina
da

s
apena

tá-la pela ponte rolante.
Um calço não suportou o
peso da viga, que deslizou
pelo gabarito até o chão,
atingindo a perna de Claudir
e esmagando seu pé direito
e o dedo do pé esquerdo.
Por causa do impacto, ele
também sofreu hemorragia
interna no abdômen, que foi
sanada com cirurgia.
O diretor do Departamento de Segurança do sindicato, Francisco Sampaio, infor-

mou o que foi relatado pelos
médicos: Como Claudir não
terá mais os dois dedões
dos pés, não terá equilíbrio
para andar com normalidade e assim pode ficar impedido de retornar ao trabalho.
O Sindicato está acompanhando as investigações,
tanto do Ministério do Trabalho quanto da Cipa, e cobra
da direção da Martifer mais
zelo pela segurança no local
de trabalho.

Sábado - Dia 24/05

Das 8h às 12h - Na sede do Sindicato

Informações com Serrinha - (12) 9-9136-8979
Gripe R$ 45 Uma
parceria Sindicato dos Metalúrgicos e Mediclínica

Trabalhadores aprovam
proposta de PLR na Bontaz

Valdir e Maria Auxiliadora conversam com
funcionários, que são, na maioria, mulheres
Os trabalhadores da
Bontaz aprovaram no dia
29 de abril a proposta para
pagamento da PLR.
De acordo com o secretário de Política Sindical,
Valdir Augusto, foram várias

reuniões de negociação
entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a direção da empresa até que se chegasse
a uma proposta satisfatória,
que foi aprovada pela maioria em assembleia.

Trabalhadores da Latasa
elegem nova Cipa na P2
Os trabalhadores da
O mais votado foi o complanta 2 da Latasa elegeram panheiro Thiago Zanete,
no dia 6 de maio os novos com 23 votos.
membros para a Cipa. Ao
A direção do sindicatotal, 88 votosCIPA
válidos
elegeto
deseja
a todos uma boa
Latasa (P2) - 2014/2015
ram 4 titulares e 3 suplentes. gestão.
Titulares
Nome

Votos

Thiago Aparecido Cordeiro Zanete

23

Everton Donizete dos Santos

13

Jefferson Jacinto Souza Medeiros

13

Ricardo Ramos

12

Suplentes
Nome

Votos

Reinaldo Moreira

11

Joel Mota Jr.

11

Luiz Ricardo da Silva Matoso
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Pinda recebe a 2ª edição da
Semana da Liberdade

Foto: José Carlos dos Santos

Ao microfone, o secretário de Comunicação
do sindicato, Benedito Irineu, que é
presidente da Associação Afro Livre
Na segunda-feira, dia 12,
teve início a 2ª edição da
Semana da Liberdade, em
comemoração à abolição da
escravatura, que ocorre em
13 de maio.
A programação segue
até dia 17 com palestras
em escolas, atos públicos,
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debates, a Corrida da Liberdade e o encerramento com
show de pagode na Praça
do Quartel.
A Semana da Liberdade
tem apoio Prefeitura Municipal de Pinda e da CUT São
Paulo, por meio da Secretaria de Combate ao Racismo.

