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Sócio da Gerdau ganha o 
sorteio do Gol completão

Sede ficou lotada e os dirigentes falaram aos 
trabalhadores sobre as bandeiras de luta da categoria

Presidente Renato Mamão entrega chave do carro ao 
ganhador Guilherme Moreira Lima, da Aciaria da Gerdau

Eventos do sindicato envolvem cerca de 3 mil pessoas
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Dez sócios receberam 
grandes prêmios do Sindi-
cato no sorteio realizado no 
Dia do Trabalhador - 1º de 
Maio, na sede da entidade

O maior prêmio, um 
Volkswagen Gol G6, versão 
Trend, completo, ficou com 
Guilherme Moreira Lima, 
sócio da entidade há quatro 
anos pela Gerdau. 

Ele trabalhava no setor 
de Aciaria e foi dispensado 
em março quando a Gerdau 
promoveu demissões em 
massa. Ele quase não acre-
ditou quando soube que ga-
nhou um carro zero, pronto 
pra rodar. 

“Não tenho nem pala-
vras. Agradeço muito. Vai 

10 sócios recebem grandes 
prêmios do sindicato

fazer toda a diferença, princi-
palmente agora. Vou vender 
meu carro antigo e andar de 
carro zero, coisa que nunca 
tive. Agora é só alegria”, dis-
se.

Vários trabalhadores na 
mesma situação participa-
ram do sorteio, pois o sindi-
cato mantém o sócio por três 

meses para apoiá-lo nesse 
momento difícil.

Segundo o secretário 
geral do sindicato, Herivelto 
Moraes – Vela, os sorteios 
foram organizados com 
transparência. As listagens 
ficaram à disposição e os 
globos foram utilizados por 
sócios presentes.

Gerdau 
Laércio Eufrásio Teberga

Confab Tubos
Rildo Moreira

João Paulo Martins Pereira, da Gerdau, foi um dos nove felizardos que 
ganharam uma moto honda CG 125, já licenciada e emplacada

Demais empresas
Julio César (GV do Brasil) 

Tecpar/Latasa/Tecn-Serv
Ewerson Fonseca (Latasa)

Bundy/Novametal
Thainara Monteiro (Bundy) 

Incomisa
Rogério Donizete Alves

PL 4330 também foi 
assunto no 1º de maio

A sede do sindicato ficou 
lotada. Para o presidente 
Renato Mamão, foi um im-
portante momento para falar 
das bandeiras de luta da ca-
tegoria. 

“Falamos principalmente 
contra o PL 4330, da tercei-
rização, que ainda temos  
batalhas pela frente. Agra-
deço a todos por essa gran-
de participação, que mostra 

Confab Equipamentos
Camilo Lemes Nogueira

Novelis
José Luciano G. da Silva

que estamos no caminho 
certo. Não só aqui na sede 
como nos outros eventos, foi 
marcante a presença da fa-
mília do metalúrgico”, disse 
Mamão.

De sexta até domingo, os 
Comitês Sindicais de Em-
presa organizaram confra-
ternizações por fábrica. Ao 
todo, os eventos envolveram 
cerca de três mil pessoas.

A cada ano, os eventos do 
sindicato crescem e unem os 
trabalhadores e suas famílias

350 fotos dos eventos
do sindicato

www.sindmetalpinda.com.br

Os sorteios 
contaram com a 
participação dos 
sócios; essa foto é 
do grupo que fez 
o sorteio do carro; 
tudo foi feito com 
transparência

Clique no 
campo



3Ano V, Edição 72, Maio de 2015.

BUNDY: Finalmente, a reunião de PLR

CONFAB EQUIPAMENTOS: Ideias de um Cabeção

TECPAR: Vai todo mundo pro banheiro do RH!

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.

Gerdau de Pinda 
fará lay-off com 70 
trabalhadores

Trabalhadores aprovam medida que era 
cobrada pelo sindicato desde o começo do ano

Os trabalhadores da 
Gerdau aprovaram em as-
sembleia no dia 11, a im-
plantação de lay-off para 70 
funcionários.

Após duas reuniões com 
o sindicato, a direção da em-
presa concordou em aplicar 
a suspensão do contrato de 
trabalho (lay-off) para evitar 
novas demissões na planta. 
O programa terá prazo de 
cinco meses.

Desde o início do ano, o 
sindicato tem cobrado algu-
ma medida para evitar de-
missões, como férias cole-
tivas, redução de jornada e 
o lay-off. A partir de março, 
os protestos se intensifica-
ram e o sindicato continuou 
fazendo insistentes cobran-
ças à direção da empresa, 

até que ela aceitou o lay-off 
na último dia 8.

“Não é o ideal. A empre-
sa poderia ter feito isso an-
tes, mas já representa um 
alívio para a categoria. Pelo 
menos esses 70 pais de fa-
mília terão um pouco mais 
de tranquilidade. A produ-
ção continua baixa e essa 
abertura de negociação 
com a empresa é importan-
te“, disse Herivelto Vela, se-
cretário geral.

Uma das reivindicações 
do sindicato na negociação 
era que trabalhadores com 
alguma estabilidade de em-
prego, como os portadores 
de doença do trabalho, ci-
peiros e sindicalistas, não 
fossem selecionados para o 
programa.

Tem gestores que re-
almente não tem perfil de 
liderança. Não entendem 
que respeito é algo que se 
conquista, não que se im-
põe. De que vai adianta o 
cidadão conhecido como 
Cabeção, da área da solda, 

Finalmente, começaram 
as reuniões da Comissão de 
PLR. A primeira foi no dia 22 
de abril, apesar da comissão 
estar formada desde janeiro. 

A segunda foi cancelada 
por parte da empresa, de-
pois ocorreu no dia 13 e uma 
nova está agendada para o 
dia 20 de maio.

Todo ano é a mesma 
coisa, a gerência da empre-
sa pensa que o trabalhador 
é inocente e vem sempre 
com a tentativa de tirar o va-
lor fixo da PLR, com a clara 
intenção de baixar o valor a 
ser pago. 

Querem mais uma vez 
prejudicar a categoria. Isso é 

jogo sujo. É palhaçada. 
A comissão, junto com o 

sindicato, quer um valor jus-
to para os trabalhadores. 

Chega de choradeira, o 
trabalhador merece respei-
to.

O sindicato tem batido fir-
ma para manter o valor míni-
mo fixo na PLR.

Já está indo pra um mês 
que a chefia da Tecpar não 
manda ninguém pra limpar 
o banheiro do setor de aglo-
meração e matéria-prima, 
que tem pelo menos 40 
funcionários, sem contar os 
funcionários terceiros que 
também usam. 

Não tem papel, sabão e 
o estado do banheiro já está 
de calamidade. 

Agora vem a pergunta 
que não quer calar: Como 

está o banheiro do RH? Será 
que ele também está assim? 
O Sindicato já cobrou o pes-
soal sobre esse problema 
e nada. Se não derem uma 
solução, o jeito vai ser todo 
mundo dessa área ir no RH 
pra usar o banheiro. E aí, 
será que rola?

Já virou bagunça 
A programação do itine-

rário do ônibus já virou uma 
bagunça, de novo. Saíram 

com uma história agora de 
que os 20 minutos pra tomar 
banho depois do serviço são 
muito tempo. 

Reduziram pra 15 porque 
segundo eles estava “geran-
do hora-extra”. Pior ainda 
é que teve supervisor que 
nem avisou os companhei-
ros sobre a mudança. 

Resultado: Se não é o 
sindicato correr atrás do mo-
torista, tinha ficado gente pra 
trás. 

ficar em todo DDS descendo 
a lenha nos cipeiros pra todo 
mundo ouvir? 

Se há algum cipeiro que 
não está agindo como ele 
gostaria, que fale no parti-
cular ou na reunião de Cipa. 
Mas o cara prefere gene-

ralizar, nivelar todo mundo 
por baixo e jogar a compa-
nheirada contra os cipeiros, 
inclusive sobre os que são 
muito atuantes e estão em-
penhados em melhorar as 
coisas. É assim que você in-
centiva a segurança?

GV DO BRASIL: Trabalhadores em risco na Aciaria

No dia 18 a direção da 
GV colocou o aviso que se-
gue ao lado na área de Lin-
gotamento Contínuo.  

Os trabalhadores ques-
tionaram a chefia da Aciaria, 
que não falou nada. 

A grande preocupação é 
a falta de dosímetro, apare-
lho que mede os níveis de 
radiação. 

Como o trabalhador vai 
saber se os níveis de radia-

individuais, nem o que fica 
na área?

Para ficar em área radio-
ativa, o trabalhador precisa 
ter qualificação. A GV se 
preocupou com isso?

 A outra pergunta que fica 
é sobre o adicional de peri-
culosidade, que a empresa 
também não se pronunciou. 

Uma reunião entre sindi-
cato e empresa está prevista 
para este mês.

ção estão dentro do tolerá-
vel? 

Como saber se é preciso 
ou não evacuar a área se 
não há nem os dosímetros 

HARSCO: Desvios e acúmulos de função

No começo do ano houve 
uma reunião entre sindicato 
e empresa sobre os vários 
casos de acúmulo de função 
que tem ocorrido. Até agora 
não houve retorno.

O cara que era mecânico 
agora também é lubrificador 
e lavador.

Apesar de toda a falta de 
efetivo, o novo superinten-
dente só se preocupa se os 
funcionários estão demoran-
do para fazer a refeição, ir 
ao banheiro ou tomar água.

O supervisor, por sua 
vez, já deixou seu cargo de 
lado, porque a coisa está tão 
feia que ele está na produ-
ção, ocupando lugar de ou-
tro trabalhador.

Com as demissões da 
Gerdau, a área da Aciaria 
virou 6x2, e a Harsco para 
acompanhar teria que fazer 
contratações. Não fez ne-
nhuma. Pelo contrário, de-
mitiu. 

Para dar um jeito na coi-
sa, dois funcionários estão 

fazendo uma jornada louca, 
correndo todos os turnos. Fi-
cam dois dias de manhã, de-
pois dois à tarde, dois à noi-
te, e começa tudo de novo. 

Na operação ele fez as-
sim, e na manutenção que 
só tem dois, como fica no 
final de semana? 

O superintendente veio 
de fora e acha que pode to-
car o terror aqui. Não é por-
que você está no comando 
que pode se achar dono da 
vida dessas pessoas.

Após 6 anos, Justiça reintegra o 
mecânico Didi, da Socotherm

Ernesto e o companheiro Didi, já reintegrado
A Justiça do Trabalho 

reintegrou no dia 11 o me-
cânico Sérgio Machado Me-
nezes, conhecido como Didi. 
Vítima de acidente de traba-
lho, há seis anos ele aguar-
dava pela decisão.

Após o acidente no qual 
lesionou a coluna, em 2005, 
voltou para a produção. Mas 
em 2009, precisou operar. 

Um mês depois de entre-
gar seu pedido de cirurgia, 
foi demitido. Ficou afastado 
pelo INSS e entrou com pro-
cesso de reintegração.

Hoje ele voltou para a fá-
brica no serviço compatível. 

“Sempre fui um profissio-
nal excelente, me dediquei 

por sete anos e a empresa 
não considerou nada. Pas-
sei muita dificuldade, mas 
com fé de que iria voltar. 
Hoje é um dia de vitória”.

Didi também reclamou de 
não ter retornado para sua 
área, na  Socotherm. Ele 
está na Manutenção Central 
da Confab Tubos – Usina-
gem.

O dirigente sindical Er-
nesto ajudou a socorrer Didi 
no momento do acidente, foi 
testemunha e acompanhou 
seu processo.

“Fico feliz porque a Jus-
tiça foi feita e a direção do 
Sindicato cumpriu a sua 
obrigação”, disse Ernesto.

Benedito Irineu

Divulgação
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Trabalhadores atrasaram a entrada do turno 
nessa quinta para cobrar medidas de segurança

Funcionário da Elfer perde o dedo em 
acidente, o 3º em apenas um mês

Benedito Irineu
Os trabalhadores da Elfer 

fizeram um protesto no dia 
14 contra a falta de seguran-
ça na fábrica. 

Uma semana antes, um 
funcionário do setor de Lami-
nação, de 26 anos, perdeu o 
dedo indicador por causa da 
simples falta de um sensor 
que não bloqueou a prensa 
quando deveria. 

A instalação preventiva 
desses sensores é obrigató-
ria pela NR-12, norma técni-
ca do Ministério do Trabalho 
e Emprego. 

Esse foi o terceiro aci-
dente ocorrido na empresa 
em apenas um mês. Há cer-
ca de seis meses, a Cipa, da 
qual o acidentado também 
é membro, vem relatando a 
falta desses sensores e tam-
bém outros problemas. 

O sindicato também tem 
cobrado soluções, sem re-
sultado. “A fábrica contratou 
uma empresa para fazer 
consultoria na parte de se-
gurança, mas até agora nem 
os problemas mais simples 
foram resolvidos. A empre-
sa não mostra atitude para 
garantir a segurança dos 
seus funcionários”, disse o 

dirigente Benedito Irineu, se-
cretário de Comunicação do 
sindicato.

Após o protesto, a em-
presa se reuniu com o sindi-
cato e prometeu melhorias.

No dia 18, apresentou a 
CAT (Comunicação de Aci-
dente de Trabalho) e atas de 
reuniões da Cipa, que até 
então não havia entregue.

Titulares

Nome Votos

Jorge Luiz Ferreira Leite 20

José Carlos Alves 19

Dayane Aparecida Conceição 13

Wagner Luis Gambi 10

Suplentes

Nome Votos

Edson Alves de Souza 9

Samuel Vitor Vilela Marcondes Rossi 7

Guilherme Henrique de Oliveira 5

CIPA LATASA
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FEM-CUT define organização da Campanha 
Salarial 2015 e inicia plenárias regionais

A nova direção da FEM-
-CUT/SP aprovou os prepa-
rativos da Campanha Sala-
rial 2015 em Seminário de 
Planejamento, ocorrido do 
dia 22 a 24 de abril. 

Neste ano, a pauta será 
cheia, ou seja, além das 
cláusulas econômicas tam-
bém serão negociados a 
melhoria, aperfeiçoamen-
to, ampliação e inclusão de 
direitos sociais, que bene-
ficiarão os jovens, negros, 
mulheres e as pessoas com 
deficiência.

O presidente da FEM-
-CUT/SP, Luiz Carlos da 
Silva Dias, o Luizão disse 
que o Planejamento foi posi-
tivo e elogiou a participação 
de todos os dirigentes — a 
maioria é nova na Direção 
da FEM. 

“Em todos os Planeja-
mentos que já participei, vi 

José Carlos, Maria e Pepeo no Seminário de 
Planejamento da Federação

neste uma particularidade. 
Gente nova e com muita 
vontade e isso será funda-
mental para colocar em prá-
tica o que definimos aqui e 
garantirá o êxito da nossa 
Campanha”, enaltece.

O presidente da FEM-
-CUT/SP ressalta ainda que 
para garantir a vitória na 
Campanha é essencial que 
todos os dirigentes tenham 
“humildade, harmonia e von-

tade de fazer algo novo”.

Plenárias regionais
A FEM-CUT/SP realizará 

quatro Plenárias Regionais 
da Campanha Salarial.

 A primeira aconteceu no 
dia 16 de maio, em Monte 
Alto. O sindicato de Pinda 
também esteve lá.

As próximas plenárias 
acontecerão em Itu, Taubaté 
e no ABC paulista. 

Vacina contra a gripe na Mediclínica 
Preço especial - de R$ 80 por R$ 60 

Cupom de desconto com o diretor Serrinha - (12) 99136-8979
Mediclínica Vacinas - Rua Dr. Frederico Machado, 294, centro. Tel. 3645-5796

Titulares

Nome Votos

Adriano Luiz Rosa da Silva - Dri 70

Matheus Brasil de Moraes - Zebrinha 34

Nilton Roberto da Cunha - Rivelino 18

Dener Christian de Oliveira - Marreta 17

Marcelo Vieira - Marcelão 16

Suplentes

Nome Votos

Ricardo Freitas Garcez - Magrão 15

Rodinei Ribeiro - Rudi 14

Wellington dos Santos - Eletricista 12

Marco Antonio Correa - Marquinho 10

CIPA INCOMISA

Trabalhadores elegem Cipa 
na Incomisa e na Latasa

No dia 14 foi realizada a 
apuração da eleição da Cipa 
da Incomisa, que contou 
com um total de 288 votos.

A eleição foi disputada, 
com 23 candidatos para 
nove vagas. O mais votado 
foi o companheiro Adriano 
Luiz Rosa  que sozinho con-
seguiu 70 votos, com dois 
anos e meio de empresa.

Ele é assistente técnico 
na gestão de processos, no 
setor de diretoria industrial. 

“Quase não acreditei 

quando saiu o resultado. Fi-
quei uns 10 minutos olhan-
do. Foi tudo na raça. Agra-
deço a todos pela confiança. 
Muito obrigado”, disse.

Segundo o dirigente sin-
dical André Dantis, tudo 
ocorreu com normalidade e 
transparência. 

A Cipa da Latasa - Planta 
2, também aconteceu neste 
mês, no dia 6.

A direção do sindicato 
deseja a todos os eleitos 
uma boa gestão.

In
co

m
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a

Adriano, o mais votado na Cipa da Incomisa, 
junto ao dirigente sindical André Dantis

O Clube de Campo do sindicato será fechado no dia 
1º de junho para reformas de melhorias e conservação 
e retornará às suas atividades normais no dia 1º de se-
tembro.

Clube ficará fechado por 
3 meses a partir de junho

Divulgação

Divulgação

VESTIBULAR 
FATEC - PINDA

Cursos de tecnologia
- Mecânica: Processos de Soldagem 
- Projetos Mecânicos
- Processos Metalúrgicos
- Manutenção Industrial
- Gestão Empresarial

Inscrições até 9/06 pelo site
www.vestibularfatec.com.br

Festa Junina Fatec - 13/06 - das 18 às 23h - entrada R$ 2 + 1 kg de alimento


