
Palavra do Presidente

Renato Mamão, presidente

Braços cruzados contra demissões pela 
terceirização do restaurante; a produção apoiou 

Um dia de greve con-
quistou a mudança de pos-
tura da direção da Tenaris 
Confab Tubos. 

A decisão da empresa 
em terceirizar o restauran-

te sem qualquer comunica-
ção ao sindicato revoltou os 
companheiros, que cruza-
ram os braços e conquista-
ram mudanças. Veja mais 
na página 2.
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Trabalhadores da 
Gerdau protestam contra 
demissões na fábrica

Empresa demite pouco a pouco por semana pra disfarçar e agora chegou ao cúmulo de colocar estagiário em função de risco 
operando sozinho; trabalhadores protestaram também pela falta de medidas da empresa para evitar demissões

Greve reverte parte das 
demissões na Confab

Chegou a hora do Con-
gresso da FEM-CUT/SP, a 
nossa federação, da qual 
fazem parte 15 sindicatos 
que representam 245 mil 
metalúrgicos em 49 cida-
des.

Ainda mais importante 
que o peso desta federa-
ção pela sua abrangência 

é a sua representação po-
lítica, a sua capacidade de 
negociação, que ano a ano 
tem defendido os interesses 
dos metalúrgicos nas cam-
panhas salariais.

O atual presidente, o me-
talúrgico na Ford em Tauba-
té, Valmir Marques da Sil-
va, o Biro Biro, se despede 
do mandato que iniciou em 
2007.

Biro fez um grande tra-
balho no comando da Fede-
ração, não apenas na luta 
pelo aumento real de salá-
rio, como também na me-
lhoria das cláusulas sociais 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho.

Ele foi um grande incenti-
vador para que nós implan-

tássemos aqui em Pinda o 
sistema de CSEs - Comi-
tês Sindicais por Empresa. 

Na sua gestão dois 
grandes novos sindicatos 
entraram para a base da 
federação: São Carlos e 
Mogi Guaçu, que agora 
seguem o modelo cutista 
de organização no local de 
trabalho.

A partir do Congresso, 
a FEM terá um novo pre-
sidente e também novos 
representantes de Pinda: 
José Carlos, Maria Auxilia-
dora e Pepeo.

A todos que serão em-
possados desejo muito su-
cesso e muitas conquistas. 

Rua Letícia Bononcini Santos, 1750, Jd. Morumbi
Tel. 9-8817-7827 / suzi-mara2010@hotmail.com

MGNI Negócios Imobiliários
Sócio ganha R$ 3 mil 
na compra do imóvel 
e não paga a taxa de 
registro nem ITBI

NOVO CONVÊNIO!
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Os trabalhadores da 
Gerdau fizeram uma parali-
sação no dia 5 em protesto 
contra demissões que se-
manalmente têm ocorrido 
na empresa. O Sindicato 
dos Metalúrgicos calcula 
que em cerca de um ano, 
a empresa tenha reduzido 
seu quadro em cerca de 
300 funcionários. 

“Várias vezes cobramos 
que o RH abra negociação, 
aos menos discuta sobre 
férias coletivas, lay-off, re-
dução de jornada, mas a 
Gerdau de Pinda prefere 
demitir. Manda embora um 
pouquinho em cada sema-
na pra disfarçar, piorou nes-
se começo de ano e quem 
tem sofrido com isso são os 
trabalhadores, aqueles que 

perdem seus empregos e 
aqueles que ficam com tra-
balho dobrado”, disse André 
Oliveira – Andrezão, coor-
denador do comitê sindical 
de base.

O movimento também 
protestou contra a suspen-
são do atendimento do con-
vênio médico do Bradesco 
Saúde na Santa Casa de 
Misericórdia de Pinda.

Trabalhadores da Gerdau 
protestam contra demissões

Trabalhadores aderiram em peso à mobilização; 
ao microfone, o coordenador Andrezão

Trabalhadores do refeitório 
da Confab fazem greve

Os metalúrgicos que tra-
balham no refeitório da Te-
naris Confab fizeram greve 
no dia 9 em protesto à deci-
são da empresa de terceiri-
zar os restaurantes. 

A medida envolve 30 
funcionários entre Confab 
Tubos e Equipamentos. O 
sindicato não havia sido co-
municado dessa decisão.

Na Tubos, os trabalhado-
res entraram na fábrica, mas 
ficaram de braços cruzados 
no refeitório, junto com dire-
tores do Sindicato. Na Con-
fab Equipamentos, a entra-
da dos dirigentes sindicais 
foi bloqueada.

Durante a paralisação, a 
direção da empresa chegou 
a fornecer um lanche, mas 
a maioria dos trabalhadores 
da produção escolheu não 
comer em solidariedade aos 
colegas.

No dia seguinte, em nova 
reunião com o sindicato, a  
direção da empresa se com-
prometeu em não demitir 
70% desses trabalhadores.

Segundo a direção de 
base, uma nova reunião 
está agendada para o dia 
20 para discutir a situação 
dos demais. “Conseguimos 
avançar. Enquanto isso, já 
estamos vendo com esses 
30 funcionários para atuali-
zarem o currículo, pedindo 

para que a empresa forneça 
curso de especialização aos 
que precisarem. Mas mante-
mos nossa posição, se não 
houver consenso, uma para-
lisação no setor de produção 
ainda pode ocorrer”, disse 
Luciano da Silva – Tremem-
bé.

Direção do sindicato reunida com trabalhadores 
em greve no refeitório da empresa

Empresa troca experientes por estagiários

Segundo o sindicato, 
além do acúmulo de fun-
ções, está ocorrendo a 
troca de operadores ex-
perientes por estagiários, 
principalmente nos aca-
bamentos da Laminação 
1 e 2. 

“A empresa sempre 
busca alguém que faça 
o mesmo serviço por um 
salário menor e agora 
chegaram ao cúmulo de 

colocar estagiário com 
posto fixo, operando equi-
pamento sozinho, corren-
do risco de acidente. Sem 
contar que o estagiário 
não tem as mesmas ga-
rantias. A empresa não 
consegue nem emitir a 
CAT (Comunicado de 
Acidente de Trabalho)”, 
disse Herivelto Moraes – 
Vela, secretário geral do 
sindicato.

O presidente do sindi-
cato, Renato Mamão, afir-
mou que a qualidade da 
comida também está em 
questão. “A empresa está 
dizendo que o padrão da 

refeição continuará o mes-
mo. Não foi o que vimos 
quando a Gerdau terceiri-
zou o restaurante. Se a co-
mida piorar, os trabalhado-
res vão protestar”, disse.

Qualidade da comida também está em jogo

Divulgação

FEM-CUT/SP realiza seu 7º 
Congresso Estadual

A Federação dos Sindi-
catos Metalúrgicos da CUT 
no Estado de São Paulo 
(FEM-CUT/SP) realiza  do 
dia 18 a 20 de março, em 
Campinas, o 7º Congres-
so Estadual, que traz como 
bandeira de luta: “Rumo ao 
Fortalecimento e à Conso-
lidação da Organização no 
Local de Trabalho”.

Participam da atividade 
cerca de 200 dirigentes me-
talúrgicos e metalúrgicas de 
15 sindicatos filiados à FEM, 
que representam 245 mil tra-
balhadores e trabalhadoras 

em todo o Estado.
O 7º Congresso é o fórum 

máximo da entidade que de-
finirá um Plano de Lutas do 
ramo metalúrgico cutista no 
Estado no próximo período 
e elegerá a nova Direção da 
FEM-CUT/SP para o man-
dato 2015/2019.

Em reunião plena do sin-
dicato de Pinda, a direção 
escolheu como seus re-
presentantes na federação 
José Carlos, da Gerdau, 
Maria Auxiliadora, da Con-
fab Tubos, e Marcelo - Pe-
peo, da Novelis.

Os novos representantes de Pinda:  José Carlos 
(Gerdau), Maria Auxiliadora (Confab Tubos) e 
Marcelo Bitencourt - Pepeo (Novelis)

Assembleia aprova troca de 
dias pontes na Bontaz

Os trabalhadores da 
Bontaz aprovaram em as-
sembleia no dia 9 a troca de 
dias pontes de 20 de abril, 5 
de junho e 10 de julho. Eles 
ficarão durante um perío-
do trabalhando uma hora a 

mais nas sextas-feiras.
O dirigente sindical Val-

dir Augusto ressaltou a im-
portância da decisão ter 
ocorrido pela assembleia, 
respeitando a vontade do 
trabalhador.

Funcionários compensarão 4 dias com uma 
hora a mais nas jornadas de sexta-feira

8 de março: 
Dia Internacional 
da Mulher

O Departamento da 
Mulher do sindicato para-
beniza todas as mulheres 
pelo seu dia.

No site do sindicato, há 
uma reportagem completa 
com dados sobre a mulher 
metalúrgica na base da 
FEM-CUT.

Dados revelam que a 
participação da mulher 
cresceu, seu salário me-

lhorou, mas continua mui-
to abaixo do dos homens, 
mesmo elas estudando 
mais.

Nos dias 8 e 9 de mar-
ço, o sindicato participou 
do 8º Encontro Estadual 
da Mulher Trabalhadora da 
CUT São Paulo, que reu-
niu cerca de 200 dirigentes 
de todo o estado no centro 
da capital. Veja mais:

www.sindmetalpinda.com.br

Divulgação
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BRONCAMete
Aqui o trabalhador não tem trava 

na língua. Mande a sua bronca no 
nosso canal de denúncias:

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

Pé na Cara é o mais votado 
da Cipa na Novelis

Os trabalhadores da No-
velis elegeram no dia 5 de 
março os novos membros 
da Cipa. 

Os diretores do sindicato 
participaram de todo o pro-
cesso eleitoral.

O mais votado foi José 
Antonio de Carvalho, mais 
conhecido como Pé na 
Cara, que teve 73 votos. Ele 
é controlador de materiais e 
produção do setor de Refu-
são.

Pé na Cara conseguiu 
ser o mais votado da fábrica, 
mesmo estando de férias no 
período de campanha. Até 
para alguém que já partici-
pou de várias eleições de 
Cipa, essa foi a sua 13ª, é 
algo muito difícil de conse-
guir.

Tecpar: Supervisores

Todo mundo está ven-
do que a Tecpar está com 
falta de efetivo. 

A gerência e os super-
visores da produção não 
estão tendo capacidade de 
coordenar o turno. 

A cada dia colocam 
ainda mais pressão no 
pessoal que já está sobre-
carregado pra fazer tudo 
correndo. Do jeito que a 
coisa vai, falta pouco pra 
acontecer um acidente. “Quero agradecer pela 

eleição. Fico muito conten-
te dos caras terem dado a 
mim esse voto de confian-
ça. Agora é lutar pra ajudar 

meus companheiros na par-
te de segurança. Foi eleita 
uma boa equipe, vamos ino-
var bastante nessa área aí”, 
disse Pé na cara.

Pé na Cara com o dirigente Sergião; em seguida, Celso com equipe de 
segurança; sindicato deseja a todos os novos membros uma boa gestão

Na Tecn-Serv a eleição 
da Cipa ocorreu no dia 27 
de fevereiro. 

Os 69 votos válidos ele-
geram o dirigente sindical 
Carlos Henrique Cabral – 
Carlão, o mais votado, com 
40 votos, como titular, e 
Reinaldo Aparecido Costa 
e Silva, com 18 votos, como 
suplente. 

Outros dois candidatos 
estavam na disputa.

Diretor Carlão é o mais votado na Tecn-Serv

Os trabalhadores da 
ForteServ aprovaram em 
assembleia no dia 24 de fe-
vereiro a proposta da PLR, 
a primeira com comissão 
eleita pela categoria e  com  
metas negociadas pela co-
missão.

Segundo o vice-presi-
dente do sindicato, Romeu 
Martins, há três metas de 
desafios e a primeira parcela 
será paga no mês de julho. 

“Foi combinado que, se 
houver algum desentendi-
mento entre as partes, a 

Trabalhadores da ForteServ aprovam PLR
comissão, junto com o sindi-
cato, vai negociar novamen-
te com a empresa as metas 
do segundo semestre, mas 
já garantimos que nenhum 
trabalhador vai receber um 
valor menor do que do ano 
anterior” explicou Romeu.

Inscrições de
 30 de março 
a 10 de abril

Trabalhadores da Planta 1 
da Latasa elegem cipeiros

Os trabalhadores da 
Planta 1 da Latasa elegeram 
no dia 13 de março os novos 
membros da Cipa.

A unidade, que tem 50 
funcionários, elegeu 2 mem-
bros.

Fabio de Paula, o Fabi-

nho, foi o mais votado, com 
14 votos. O suplente eleito 
foi Nilo Sérgio, o Baiano, 
com 9 votos.

A direção do sindicato 
deseja uma boa gestão.

A eleição da Planta 2 da 
Latasa será em abril.

Tecpar: As lambanças do gordão

Tem gente que acha 
que trabalhador é trouxa. 
O tal de gordão, aquele 
que se dizia o Deus do For-
no, parece ser uma dessas 
pessoas. 

Segundo reclamações, 
ele foi pra Marabá, pro-
meteu mundos e fundos 
para os trabalhadores que 
vieram de lá. Quando che-
garam aqui, viram que a 
coisa não era bem assim, 
e o salário prometido ficou 
só na história. 

O pessoal ficou revolta-
do, com razão. 

Além da  falsidade, o 
gordão tem causado mais 
intriga. Na hora que a Vale 
baixou a ordem de redu-

ção de custo, ele decidiu 
dispensar apenas os tra-
balhadores daqui. 

Não queremos que de-
mitam o pessoal de fora, 
mas sim mais critério, por-
que o pessoal da área de 
matéria-prima e aglomera-
ção foram muito prejudica-
dos com a falta de efetivo 
que ficou nessas áreas. 

Tem cara ficando louco 
com o tanto de função que 
está exercendo. 

Como se não bastasse, 
os problemas gerados por 
erro de processo sempre 
ficam pra produção resol-
ver. 

Na hora que o bicho 
pega, some todo mundo.

Setor Nome Votos Posição

Marcelo Monteiro (Sem cueca) 30 Titular

Luciano Ricardo Frisch Emídio (Lú) 9 Titular

Cristiano Cardoso dos Santos (Monstrinho) 7 Suplente

José Antonio de Carvalho (Pé na cara) 73 Titular

Wagner Vieira da Cruz 36 Titular

Marcos Reis da Silva (Marquinho) 13 Suplente

Christian Alves dos Santos (Gardenal) 12 Suplente

Wilson Bonifácio Ferreira 46 Titular

José Renato R. Silva (Renato) 30 Suplente

José Carlos Correa Leite (Zé Leitão) 47 Titular

Gilberto Lopes Pacheco (Gilbertinho) 38 Suplente

Claudemir de Paula (Caruncho) 37 Titular

Moisés Elias dos Santos (Moita) 25 Titular

João José de Carvalho (João do Forno) 23 Suplente

Gilson Gasparin (Gilsão) 49 Titular

Daiany Cristiny Lemes 29 Suplente
Apoio

Reciclagem

Refusão

Laminação a 

Quente

Laminação a 

Frio

Acabamento

Divulgação

D
ivulgação

Curso gratuito de informática do sindicato
Programação:
8h – 10h – Kids – de 12 a 16 anos
10h – 12h – Livre, a partir de 16 anos
16h – 18h – Melhor idade – a partir de 40 anos
18h – 20h – Livre, a partir de 16 anos

sede: 3644-1540
subsede: 3637-3634

Inscrições também por telefone:

Bundy: Plano de carreira - pura enganação

A gerência de RH da 
Bundy continua com sua 
manobra para tentar eco-
nomizar na folha de paga-
mento, para ter mais lucro 
nas costas dos trabalhado-
res.

Os problemas na es-
trutura de cargos e salá-
rio parecem não ter fim. 
A direção da empresa faz 
algumas mudanças, mas 
nunca aplica o plano pra 
valer.

Há muitos casos de sa-
lários defasados e gente 
que acaba de entrar ga-
nhando o mesmo que ou-
tros com vários anos de 
casa.

Senhores gestores, os 
trabalhadores sabem que 
vocês só estão maquiando 
as coisas. 

O desânimo está geral. 
Já  tem até gente pedindo 
pra sair. Pra estourar outra 
greve não falta nada.

Carlão e Reinaldo, os novos cipeiros da fábrica
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Sindicato consegue reunião 
com a gerência do INSS

Diretores do Sindicato 
estiveram reunidos no dia 
11, com a gerência regional 
do INSS em Taubaté.

Como o pedido de reu-
nião foi para discutir as re-
clamações sobre redução 
de benefícios, alguns me-
talúrgicos participaram para 
exemplificar as situações 
que têm ocorrido com vários 
trabalhadores.

Adilson da Silva Velas-
co e Jaguaribe Avelar, am-
bos funcionários da Tenaris 

Confab Tubos, tiveram os 
benefícios reduzidos da es-
pécie B91 para B31, que 
não relaciona a doença com 
trabalho e não tem as mes-
mas garantias.

O chefe do serviço de 
benefícios do INSS, Marco 
Aurélio Ferreira de Moraes, 
afirmou que os casos deles 
serão corrigidos, mas res-
saltou que não há nenhuma 
ordem nem meta para que 
os peritos evitem conceder o 
benefício B91.

O secretário de Assuntos 
Jurídicos do sindicato, Célio 
da Silva – Celinho, avaliou 
a reunião como positiva. “O 
volume de reclamações re-
almente tem sido grande e 
essa reunião foi um avan-
ço. O sindicato vai continu-
ar acompanhando os casos 
dos trabalhadores que rei-
vindicam seus direitos.”

Também participaram 
os dirigentes Mamão, Vela, 
Tremembé, Prudente e Bos-
quinho.

Marco Aurélio também 
informou que atualmente há 
mais ferramentas para o tra-
balhador contestar a decisão 
dos peritos. Além da ouvido-
ria, que deve ser usada para 
reclamações da qualidade 
do atendimento, há também 
o pedido de recurso, que é 
destinado para tratar da con-
cessão do benefício.

“O primeiro procedimento 
é um pedido de revisão. Se 
após ela, o funcionário ain-
da não concordar, ele pode 
entrar com recurso na junta 
de recursos da Previdência 
Social no prazo de 30 dias 
da decisão”, disse.

De acordo com Marco, 
essa junta é um órgão co-
legiado, formado por repre-

sentantes do governo, traba-
lhadores e aposentados que 
não está vinculada ao INSS 
e assim tem atribuição para 
analisar com total imparcia-
lidade.

Ele explicou que hoje 

esse processo está mais 
simples e rápido porque 
toda a documentação é digi-
talizada. Além disso, o pedi-
do de recurso é mais um do-
cumento que o trabalhador 
pode utilizar futuramente.

Saiba como contestar a decisão dos peritos 
na concessão dos benefícios do INSS

Resposta da perícia deve sair no mesmo dia
O sindicato também 

pautou na reunião casos 
de trabalhadores que só 
ficaram sabendo que o 
INSS tinha indeferido o 
benefício em casa, por 
carta, depois que o prazo 

Acima, sindicato e trabalhadores na reunião; no 
detalhe, o secretário de Assuntos Jurídicos, Celinho

“Se ele está empre-
gado ele deve receber 
essa resposta no mesmo 
dia. Ele não deve sair da 
agência sem essa res-
posta”, disse Marco Au-
rélio.

O chefe da sessão de Saúde do Trabalho, Cézar 
Borges, Marco Aurélio, e o gerente executivo, 
José Benedito Barbosa, em Taubaté

para voltar ao trabalho já 
havia passado. 

Marco afirmou que a 
resposta só deve ocorrer 
por carta quando o traba-
lhador não estiver empre-
gado. 

Valdir é o mais 
votado da Cipa na 
Confab Equip.

Titulares

Nome Setor Votos

José Valdir dos Santos (Valdir) Solda 64

Benedito Sérgio Gonçalves (Piquete) Caldeiraria 53

Wilson A. Silva de Araújo (Araújo) Preparação 51

Jonas Rodrigues Pereira Caldeiraria 43

Osmar Antunes Almoxarifado 41

José Antonio de Lima (Lima) Almoxarifado 37

Suplentes

Nome Setor Votos

Carlos Guimarães (Carlão Cozinha) Refeitório 33

Bianca Oliveira (Bia) Caldeiraria 30

Edilson Alves Ferreira (Edilson 

Mandrilhadora)
Usinagem 29

Aldeir Gonlçaves (Cowboy) Caldeiraria 29

Flávio Carvalho Júnior (Flavinho 

Almoxarifado)
Almoxarifado 28

CIPA Confab Equipamentos 2015/2016

No dia 27 de feverei-
ro, ocorreu a apuração da 
eleição da Cipa na Confab 
Equipamentos. Ao total, 543 
metalúrgicos foram às urnas 
um dia antes para escolher 
os 11 novos representantes 
da comissão.

O mais votado foi o com-
panheiro José Valdir dos 
Santos, com 64 votos, do 
setor de solda. Em entrevis-
ta, ele, que está indo para o 
seu quarto mandato, falou 
de sua experiência como ci-
peiro.

“Nos meus três manda-
tos já vivi muita coisa aqui 

dentro como cipeiro. A gente 
sempre corre atrás, coloca 
na reunião e dá resultado. 
Mas ainda assim fiquei sur-
preso em ser o mais votado. 
Agradeço aos companhei-
ros que votaram em mim, 
pra que a gente consiga 
trabalhar junto e melhorar a 
segurança”, disse.

Os diretores de base do 
sindicato participaram de 
todo o processo eleitoral, 
que transcorreu com norma-
lidade, segundo o coordena-
dor Vicente Caetano – Ser-
rinha. Ele parabeniza todos 
os novos membros da Cipa. 

Piquete (2º mais votado), diretor sindical 
Serrinha e Valdir, logo após apuração dos votos

Divulgação

Participe do sorteio da 
Colônia de Férias na 

Semana Santa
Estadia para 3, 4, 5 e 6 de abril
Inscrições de 23 a 26 de março
Sorteio e pagamento dia 27 de março, às 17h.

Obs.: É preciso que o sócio ou um dependente esteja 
presente no momento do sorteio


