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Pela Justiça, sindicato reintegra
metalúrgico na Tenaris Confab
O Sindicato dos Metalúrgicos conseguiu na Justiça
do Trabalho a reintegração
de mais um funcionário na
Tenaris Confab – a quarta,
apenas no atual mandato. A
ordem judicial foi cumprida
no dia 3.
José Francisco, da unidade Tubos, tem seis pinos
na coluna e sequelas nos
dois ombros em função da
atividade feita dentro da fábrica. Mesmo assim, em outubro ele foi demitido.
Segundo o secretário de
Assuntos Jurídicos, Célio
da Silva – Celinho, as cobranças do sindicato para
reverter a demissão foram
ignoradas pela direção da
Tenaris Confab.
“Nós, como sindicato, lutamos pra garantir o direito
do trabalhador e, felizmente,
temos conseguido eficácia
em nossas ações, graças
ao esforço em conjunto da
direção de base com os advogados do sindicato”, disse
Celinho.

Ao centro, com a ordem judicial nas mãos, José Francisco de Oliveira, junto a dirigentes sindicais
e o advogado trabalhista; essa foi a 4ª reintegração na Tenaris apenas no atual mandato

“Eu dei sugestões, mas peão
não tem voz ativa”
“O posto onde eu trabalho não tem ergonomia nenhuma. Você imagina um
cara com 1,90m fazendo
inspeção numa plataforma a
45 cm do chão. Eu cheguei
a dar sugestões, mas peão
não tem voz ativa. Também
fiz excesso de esforço físico pra trocar o ferramental
da máquina, porque uma
melhoria no setor ainda não
tinha sido feita”, disse José.

José Francisco de Oliveira: 42 anos de
idade e 5 de fábrica, inspetor de qualidade na
Fábrica 4. A relação entre a lesão e o trabalho
já era reconhecida pelo INSS desde 2013.
Veja o vídeo da entrevista no site do sindicato

Novo convênio:

Palavra do Presidente
Este mês recebemos
a notícia da confirmação
de um investimento que
já estávamos esperando
ocorrer na Gerdau. Japoneses irão investir R$ 280
milhões aqui em Pinda.
O crescimento da energia eólica no Brasil tem
sido surpreendente e agora Pinda vai fazer parte
disso de certa forma. Só
pra se ter uma ideia, o Brasil subiu cinco posições
na expansão de energia
eólica e já está entre os 4
maiores do mundo.
Na mesma semana
que saiu essa notícia da
Gerdau, foi divulgado um

com.cursos

Cursos preparatórios
para ENEM/Vestibular e
vestibulinho, como Embraer,
SENAI, ETECs e EMCA

25% de

desconto na
mensalidade
para sócios

balanço do Banco Central
sobre a entrada de investimento estrangeiro no Brasil,
que atingiu recorde no mês
de dezembro e com ele o
país encerrou 2015 com 75
bilhões de dólares em investimento. O resultado mostra

Aulas na subsede
do sindicato em

Moreira César
--- Inscrições abertas ---

que o país permanece no
radar de empresários e investidores estrangeiros.
O Brasil é sim bem visto
no exterior, inclusive pela
mídia internacional. Ao
contrário da grande mídia
do nosso país, que tenta
mostrar diariamente que
tudo aqui é um desastre.
Muito ainda tem que
ser melhorado, mas muito
já foi feito.
Bem da verdade, a elite até hoje não aceita que
26 milhões de brasileiros
tenham saído da extrema
pobreza nos últimos anos.

Renato Mamão, presidente

INFORMAÇÕES:
(12) 3674-1403
Prof. Neto
(12) 99137-5660
Prof. André
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Metalúrgicos de Pinda viveram 37 dias de greve
em apenas 4 anos, além de inúmeras paralisações
Em cerca de quatro
anos, a categoria ligada ao
Sindicato dos Metalúrgicos
viveu nada menos que 37
dias de greve. Foram 10
deflagrações de greve para
defender os direitos e os interesses dos trabalhadores.
A maioria delas foi pelas
campanhas salariais, sempre na luta pelo aumento
real e também pelo abono.
Nesse período, o valor
injetado na economia do
município só nas negociações de abono salarial chegou a R$ 21 milhões.
Mesmo em um ano de
crise, como foi 2015, o sindicato conseguiu avançar nas
negociações. A luta pelo
emprego se tornou prioridade e o sindicato conseguiu
evitar muitas demissões,
especialmente na Gerdau,
onde o acordo estabeleceu
garantia de emprego por um

Acima, greve na Tenaris Confab Tubos
em outubro de 2012, que conquistou
reajuste salarial e abono; no detalhe, o
presidente Renato Mamão
ano.
Outras questões também
motivaram as greves, como
práticas de assédio moral,
excesso de acidentes, contra a terceirização, contra
aumentos no convênio mé-

dico, e atrasos de salário.
Além dessas greves, outras 15 mobilizações com
entrega do comunicado de
greve também ocorreram.
Mas nelas apenas a ameaça de greve bastou para as

negociações
avançarem.
Essa conta também não
leva em consideração diversas paralisações menores,
de meio período, e inúmeros
atrasos de turno.
Ações judiciais também

são movidas pelo sindicato
para garantir o direito dos
trabalhadores. Nesse período, 14 metalúrgicos foram
reintegrados pela Justiça,
além daquelas revertidas
politicamente.
Na avaliação do presidente Renato Mamão, muitas dessas greves, paralisações e ações judiciais não
ocorreriam se esses patrões
respeitassem a legislação e
agissem com mais transparência.
“As empresas pagam
pra ver. Não são todas, mas
muitas tentam levar vantagem em tudo e a qualquer
custo. A legislação protege,
mas o que vai realmente impor limites é o trabalhador
mobilizado junto com o sindicato. Fico feliz em ver que
nossas ações, mais do que
fazer barulho, deram resultado”, disse Mamão.

Zelar pelo patrimônio é ato de respeito ao trabalhador

Em 2013, a festa pelo 1º de Maio - Dia do Trabalhador
do Sindicato dos Metalúrgicos contou com o sorteio de
1 carro zero km; em 2014, foi o carro mais dez TVs; em
2015, foi o carro mais 9 motos. A cada ano a festa cresce
em benefícios para os sócios e em organização. E para
o sindicato, não é apenas uma festa, mas também uma
oportunidade de unir a categoria e promover a integração
entre funcionários de várias fábricas

Nesse período, foram construídos mais 5 quiosques no
Clube de Campo e feita a segunda ampliação do deck da
piscina. Uma reforma na sede deu um novo espaço para o
Dept. Jurídico e para o Comitê dos Aposentados. Uma pickup com som foi adquirida para auxiliar nas mobilizações,
assim como mais um carro e uma moto. A direção também
tem se empenhado para regularizar a documentação da
Colônia de Férias, o que tem avançado

A união é a nossa ferramenta de trabalho
Ato de lançamento da
Campanha Salarial 2015 na
portaria da Gerdau, onde
mais de 70 sindicalistas,
inclusive de outros sindicatos
parceiros, se reuniram para
mostrar aos patrões que aqui
tem mobilização, e onde tem
mobilização, o trabalhador
não fica na mão; mesmo com
a crise, houve conquistas
para a categoria
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Metalúrgicos da GV do Brasil fazem a
primeira paralisação, de três horas, por
mais segurança e convênio médico

Valor da PLR na Novamental
aumenta 33%

Assembleia em junho de 2015 estabeleceu as
metas, que são acompanhadas mês a mês

Assembleia aprovou pauta de reivindicações,
que inclui melhorias na segurança e a
implantação de um plano médico
Os trabalhadores da
nova siderúrgica GV do Brasil fizeram no dia 26 de janeiro a primeira paralisação
da fábrica, que durou três
horas, para protestar contra
problemas na segurança e
reivindicar um plano médico. Uma assembleia aprovou a pauta de negociação,
que também cobra transporte coletivo, correções de
cargos e salários, entre outros itens.
A fábrica conta hoje com
280 funcionários. Em maio
foi iniciada a fase de testes
e a produção efetiva começou há quatro meses, prin-

cipalmente na fabricação de
vergalhões para a construção civil.
O que motivou o protesto, que iniciou às 5h30, foi a
falta de resposta da empresa às reivindicações do Sindicato dos Metalúrgicos.
Segundo o secretário geral Herivelto Moraes – Vela,
em pouco tempo de atividade, já ocorreram três explosões por reação química
nos fornos da Aciaria e vários atos inseguros por parte
da chefia foram registrados.
“Carregam o forno sem
fazer inspeção prévia. Mandam forneiro tirar sucata

com forno ligado. Por Deus,
o pior não ocorreu. São coisas que temos cobrado há
meses e a empresa ainda
não deu a devida importância”, disse Vela.
A falta do plano médico
também tem sido muito cobrada pelo sindicato, segundo o presidente Renato Mamão. “Uma siderúrgica não
ter condições de oferecer
um convênio médico não dá
pra acreditar. Agora os trabalhadores estão mobilizados, aprovaram em assembleia as reivindicações e um
prazo para que a empresa
responda a elas”, disse.

Gerdau de Pinda vai receber investimento
de R$ 280 milhões para atender setor eólico
Portal Brasil

Segundo a empresa, investimento estrangeiro de R$ 280 milhões deve
gerar 100 empregos diretos em Pindamonhangaba
A Gerdau anunciou no
dia 27 de janeiro que pretende formar uma parceria
com dois grupos japoneses
para fornecer componentes para energia eólica, um
dos segmentos da indústria
com demanda ainda aquecida por aço.
Pela parceria, a unidade de Pinda irá receber
um investimento de R$
280 milhões, com previsão
de geração de 100 empregos diretos para produzir a

partir de 2017. A parceria
será firmada com a criação
de uma joint-venture (instrumento jurídico) com as
empresas japonesas Sumitomo Corporation e a Japan
Steel Works. A participação
da Gerdau na sociedade
será majoritária, superior a
50%.
O secretário geral do
Sindicato dos Metalúrgicos,
Herivelto Moraes – Vela,
está otimista com a parceria.

“Ficamos felizes com a
confirmação desse investimento, que temos discutido
há vários meses. Desde o
meio do ano passado japoneses tem visitado a unidade de cilindros. Desejamos
que a Gerdau consiga mesmo atender novas demandas, que a geração desses
empregos se confirme e
também que a direção da
empresa priorize moradores de Pinda quando surgirem as vagas”, disse.

Com o pagamento da segunda parcela da PLR, os
trabalhadores da Novamental tiveram um aumento de
33% em comparação com o
valor total pago no ano passado.
O resultado do período
e das metas atingidas foi
discutido em reunião entre
a empresa, o Sindicato dos
Metalúrgicos e a Comissão
de PLR no dia 11 de janeiro.

Segundo o dirigente sindical Luiz Carlos de Paiva,
a atuação da Comissão de
PLR tem contribuído para a
conquista de melhorias na
negociação.
“Ano a ano temos brigado tanto pelo aumento
do valor quanto pelo ajuste
das metas. Todo mês temos
reuniões, os resultados são
apresentados e discutidos
em grupo”, disse Paiva.

Nota de pesar: Virgílio
Rodrigues Sather, o “Vivi”
Vivi em um dos
momentos que mais
gostava - movimento
na porta de fábrica;
essa foto foi
discussão de PLR na
Bundy, em 2014
Faleceu no domingo, dia
7, em Belo Horizonte (MG),
aos 55 anos, Virgílio Rodrigues Sather, o Vivi.
Segundo
informações
da família, Vivi havia ido
até Belo Horizonte visitar
uma tia e acabou passando mal na quarta-feira, dia
3, e precisou ser internado
com problema de esôfago.
Ele passou por cirurgia, mas
acabou não resistindo.
Mesmo não sendo metalúrgico, Vivi sempre foi liga-

do ao Sindicato. Frequentemente participava das
mobilizações nas portas de
fábrica e das assembleias
no sindicato. Também era
militante do PT, participava
das sessões na câmara de
Vereadores e sempre cobrava melhorias na saúde
do município.
A direção do Sindicato
deseja aos amigos e familiares de Vivi muita força para
superar este momento.
Vá em paz companheiro.

Conselho convida pais de
crianças com deficiência
O
Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiência irá realizar
no dia 26 de fevereiro, às 9h, na
sede da OAB-Pinda, um
chamamento público para
pais ou responsáveis por
crianças, jovens e adolescentes com deficiência e
que estejam matriculados
na rede pública municipal
e estadual de ensino. Os
pais receberão toda orien-

tação necessária
sobre a inclusão
escolar com base
na lei 13.146/2015,
a Lei Nacional de
Inclusão.
Segundo o advogado
trabalhista do sindicato
Marcos Gonçalves, que
participa do conselho, a
ação irá contribuir para
que o Conselho tenha
mais condições de cobrar
os órgãos para que a lei de
inclusão seja cumprida.
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Clube de Campo está recebendo nova pavimentação
A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos está fazendo mais uma obra que
dará um novo visual para o
Clube de Campo da categoria.
Desde a portaria até próximo à piscina está sendo
feita a pavimentação com
bloquetes de concreto –
uma área de pelo menos
950m².
De acordo com o vice-presidente do sindicato,
Romeu Martins, além de
mais segurança, a medida
trará mais comodidade aos
sócios. “Com essa reforma,
será possível que o sócio vá
com o carro até uma área
perto dos quiosques e da
piscina, o que é muito mais
prático”, disse.
Segundo ele, a escolha

Piso com bloquetes está dando novo visual para o clube, além de trazer
mais segurança e comodidade aos sócios

pela pavimentação por bloquetes também foi feita para
atender normas ambientais,
pois o bloquete permite que
a água da chuva chegue
ao subsolo. E assim como
nas demais obras, a obra
está sendo feita a pedido
dos próprios sócios. “Todas
as obras tem contado com
grande participação da categoria, que pede, dá ideias.
É isso que nos empolga, ver
que o sócio gosta muito do
clube e quer ele cada vez
melhor.”
Desde sua inauguração,
o clube já recebeu duas ampliações no deck da piscina,
construção de mais cinco
quiosques, troca do piso da
piscina, reforma na sauna,
além de diversas obras de
conservação.

O QUE TEM NO
CLUBE?
– Piscina adulto
– Piscina infantil
– Sauna
– Campo de futebol
– 10 quiosques com
pia e churrasqueira
– Muita área verde
ONDE FICA?
No Ribeirão Grande,
próximo ao bar do
Edmundo (veja mapa
no site do sindicato)
O exame médico é
feito lá mesmo.

O vice-presidente, Romeu Martins, tem
acompanhado de perto para garantir o bom
andamento da obra
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ELEITORAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICO,
OFICINAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE PINDAMONHANGABA, MOREIRA CÉSAR E ROSEIRA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICO,
OFICINAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE PINDAMONHANGABA, MOREIRA CÉSAR E ROSEIRA,
através de seu diretor Presidente, ao final assinado, nos termos do artigo 100 do Estatuto Social, convoca todos os seus associados em pleno gozo de seus direitos
estatutários, dos municípios de PINDAMONHANGABA, MOREIRA CÉSAR E ROSEIRA, que este edital virem ou dele tomarem conhecimento, para participarem da
Assembleia Geral Eleitoral, a realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2016 (sexta-feira), às 17:30 horas, em primeira convocação, e, caso não haja quorum, às 18:30 horas
em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede do Sindicato, localizada na Rua Sete de Setembro, n° 232/246, Centro, Pindamonhangaba –
SP. Os associados presentes deliberarão acerca da seguinte pauta: 01) Definição das datas e duração das eleições no primeiro turno (1º e 2º escrutínios) e no segundo
turno (1º e 2º escrutínios) para escolha dos membros da Diretoria Plena, do Conselho da Direção Executiva, da Direção Executiva, do Conselho Fiscal, dos Comitês
Sindicais de Empresa e do Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados, para gestão 2016/2020; 02) Eleição dos membros da Comissão Eleitoral que presidirá
todo o processo eleitoral, sendo que esta Comissão Eleitoral será presidida pelo Presidente do Sindicato, na forma do artigo 100, parágrafo 4º, do Estatuto Social; 03)
Aprovação da relação das empresas que elegerão, no primeiro turno das eleições, seus Comitês Sindicais de Empresas, observados os critérios contidos nos artigos
68, 69 e 101 do Estatuto Social do Sindicato. Os associados que desejarem constituir um Comitê Sindical em sua empresa, observadas as condições contidas no artigo
68, caput, do Estatuto Social, poderão encaminhar solicitação, acompanhada da devida assinatura dos associados, à Secretaria Geral do Sindicato, durante o horário
normal de funcionamento da mesma, no período de 15 a 18/02/2016.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2016.
RENATO MARCONDES DE OLIVEIRA
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgico, Oficinas Mecânicas,
Elétricas, Eletrônicas, Serralherias e de Auto Peças de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira.
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