
Justiça homologa acordo 
do processo da CONFAB

Ano VIII, Edição 91, de Março de 2017 - www.sindmetalpinda.com.br - facebook.com/sindmetalpinda

Vela, o presidente do  TST  ministro Ives Gandra, autoridade máxima da Justiça do Trabalho em 
todo o Brasil, e Alison Montoani, em Brasília, logo após a homologação do acordo

Sérgio Roberto de 
Jesus, um grande 
companheiro

Veja a homenagem e os questionamentos que 
o sindicato está fazendo na investigação

Após 25 anos de uma 
extensa batalha judicial, o 
Sindicato dos Metalúrgicos  
conseguiu firmar o acordo 
do processo coletivo de in-
salubridade e periculosida-
de da Confab.

Sete gestões passaram 
pelo sindicato até que a rei-
vindicação se tornasse re-
alidade. A assembleia que 
aprovou o acordo ocorreu 
na gestão Renato Mamão.

A homologação foi feita 
em Brasília, pelo presidente 
do Tribunal Superior do Tra-
balho. 

Sem esse acordo, o 
processo levaria ao menos 
mais 10 anos em tramitação 
na Justiça até a sua fase de 
execução.

Veja nesta edição o his-
tórico da luta, detalhes do 
processo e quais serão as 
próximas etapas.

Comando da PM 
recebe sindicalistas 
metalúrgicos

Capitão Prolungati e Major Marcos Oliveira 
conheceram a nova direção do sindicatoPág. 4 Pág. 5
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e encerra batalha jurídica de mais de 25 anos
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Momentos da homologação do acordo na sede do 
Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília

A Justiça do Trabalho 
homologou o acordo do 
processo judicial coletivo 
movido pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos para cobrar 
adicionais de periculosi-
dade e insalubridade da 
Tenaris Confab e pôs fim 
a uma batalha judicial que 
durou 25 anos.

A homologação ocorreu 
no dia 17 de fevereiro, em 
Brasília, na sede do TST 
- Tribunal Superior do Tra-
balho. 

A decisão foi proferida 
pelo ministro Ives Gandra 
Martins Filho, presidente 
do TST, autoridade máxi-
ma da Justiça do Trabalho 
em todo o Brasil.

O presidente do sindi-
cato, Herivelo Vela, esteve 
lá junto com o advogado 
responsável pelo Depar-
tamento Jurídico, Alison 
Montoani. 

“Quero parabenizar toda 
a direção do sindicato, que 
há anos tem se empenhado 
para solucionar essa ques-
tão, especialmente para o 
ex-presidente Renato Ma-
mão, que conseguiu dar 
início a esse acordo na sua 
gestão. Quero agradecer 
a todos os trabalhadores 
pela confiança e paciên-
cia. Não foi fácil, uma luta 
de 25 anos, mesmo depois 

da assembleia ainda foi 
necessário um protesto na 
porta da fábrica, inúmeras 
reuniões até que enfim o 
acordo se tornasse realida-
de”, disse.

“É preciso deixar claro 
também que isso é uma 
etapa, que vai pagar aque-
les que já estavam na lista 
e já assinaram a documen-
tação. O processo não 
acaba aqui. Nosso trabalho 
continua até que todos con-
sigam receber aquilo que é 
deles por direito, conforme 
a sentença”, concluiu Vela.

Até o fechamento desta 
edição, a medida ainda não 
havia sido publicada no Di-
ário Oficial da união.

O processo envolve 
funcionários das unidades 
Confab Tubos, Confab 
Equipamentos e Tenaris 
Coating que trabalharam 
em funções perigosas ou 
prejudiciais à saúde (pe-
riculosidade e insalubri-
dade) e que foram con-
templados na sentença 
e acórdão dos processos 
650/1991, 651/1991 e 
466/2005.

700 pessoas ainda não viram o valor

Sem acordo, processo 
levaria mais 10 anos

Assembleia em maio de 2016 aprovou acordo 
para solucionar processo

Direção após assembleia do acordo, que foi realizada no Sindicato Rural devido à quantidade de pessoas envolvidas 

Protesto em agosto na portaria da fábrica 
destravou negociações

Pelo trâmite normal, o 
processo da Confab dura-
ria mais dez anos para ser 
concluído em sua fase de 
execução.

Essa afirmação foi dada 
por um dos juízes que ana-
lisou o processo recente-
mente. O mesmo juíz afir-
mou que houve um esforço 
grande do Sindicato e da 
Confab em contribuir com 
andamento do processo. 

Depois da assembleia, 
empresa ficou meses ale-
gando que acordo estava 
sendo analisado pela matriz 
na Argentina. Um protes-
to na porta da fábrica, em 
agosto, destravou as nego-
ciações.

Ocorreram mais de 60 
reuniões e inúmeros aten-
dimentos na sede do sin-
dicato para alcançar esse 
resultado.

Apesar de toda a divul-
gação, cerca de 700 traba-
lhadores que estão na lista-
gem para pagamento ainda 
não compareceram na sede 
do sindicato para consultar 
o valor. 

Enquanto eles não vie-
rem no sindicato para as-
sinar o termo do acordo, o 
dinheiro fica bloqueado na 
Justiça.
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Quem vai receber agora?
A 1ª etapa do processo é 
pagar os trabalhadores que 
já estavam na lista, que 
compareceram ao plantão 
no sindicato e já assinaram 
o termo do acordo concor-
dando com a proposta.
O Dept. Jurídico continuará 
atuando no processo em 
outras etapas até que todos 
os envolvidos consigam re-
ceber o que é deles por di-
reito conforme sentença e 
acórdãos.

Qual é o prazo?
A data máxima para o sin-
dicato fazer o pagamento 
dessa primeira etapa é dia 
30 de abril. 
Há uma meta de 1.100 pes-
soas que o sindicato tem 
obrigação legal de cumprir 
dentro desse prazo.
Mas o objetivo da entida-
de é fazer o pagamento o 
quanto antes, pois sabe-
mos que há muitas pes-
soas precisando desse di-
nheiro. 
A empresa também tem 
um prazo para fazer o pa-
gamento ao sindicato. Mas 
desde a homologação o 
sindicato já tem se organi-
zado para fazer os repas-
ses da forma mais rápida 
possível.
Como envolve muitas pes-
soas, um calendário está 
sendo organizado por or-
dem alfabética, que logo 
estará disponível no site 
www.sindmetalpinda.com.
br/processoconfab.

Como vai ser feito o 
pagamento?
O pagamento será feito 
apenas de uma forma, em 
cheque identificado que 
só poderá ser sacado ou 
transferido pessoalmente 
pelo trabalhador na boca 
do caixa. Não haverá di-
nheiro em espécie no sin-
dicato.

E quem não estava na 
lista?
Os casos de quem não es-
tava na lista, mas compare-
ceu no plantão e o sindicato 
tirou cópia da carteira de 
trabalho estarão na próxi-
ma etapa do processo. No 

acordo homologado na Jus-
tiça há uma cláusula que 
estipula a obrigatoriedade 
da empresa em pagar todos 
os casos que se enquadra-
rem nas funções e períodos 
contemplados na sentença 
e acórdãos.

E os juros do período 
depois da assembleia?
Na assembleia, em maio, 
os valores estavam corrigi-
dos até fevereiro de 2016. 
Depois disso, o sindicato 
conseguiu atualizar até ju-
lho, depois até novembro e 
no dia da homologação foi 
corrigido até 31 de janeiro 
de 2017.

A Confab vai depositar 
todo o dinheiro na conta 
do sindicato?
Não, a Confab vai deposi-
tar o dinheiro daqueles que 

já assinaram o termo do 
acordo concordando com 
a proposta, e o sindicato 
já tem se organizado para 
efetuar esse pagamento da 
forma mais rápida possível. 
Entretanto, o trabalhador 
que possui divergência de 
período e assinou o termo 
do acordo, o dinheiro dele 
ficará bloqueado na Justiça. 
Isso é o chamado “depósito 
em juízo”.

Por que demorou tanto?
Durante muitos anos o pro-
cesso ficou indefinido na 
justiça. Em 25 anos sete 
gestões passaram pelo sin-
dicato. Sem esse acordo, o 
processo ainda demoraria 
mais 10 anos para ser con-
cluído até a fase de execu-
ção, segundo afirmou um 
dos juízes que analisou o 
caso.

A sentença que reconhe-
ceu o direito do trabalhador 
em primeira instância ocor-
reu em 14 de setembro de 
2011, na gestão Romeu 
Martins.
Em novembro de 2014 co-
meçaram as negociações. 
Ocorreram mais de 60 reu-
niões, entre jurídicas e con-
tábeis, além das reuniões 
com a direção do sindicato, 
até que houvesse consenso 
entre sindicato e empresa.
Em 2016, o ex-presidente 
Renato Mamão conseguiu 
dar andamento no acordo 
junto à direção da empresa 
e discutir a questão de for-
ma ampla com a categoria. 
Antes da assembleia, hou-
ve quatro dias de plantão 
na sede do sindicato, e até 
hoje é feito plantão  do 
processo, toda sexta-fei-
ra, das 9h às 12h.

Tira-dúvidas Processo Confab
Mas e depois da 
assembleia, por que 
ainda demorou?
A assembleia do processo 
ocorreu em maio do ano 
passado. A direção da Con-
fab ficou três meses ale-
gando para o sindicato que 
a matriz da multinacional 
na Argentina estava anali-
sando a minuta. Em agos-
to houve protesto na porta 
da fábrica. Depois disso a 
empresa assinou a minuta, 
mas a Justiça decidiu fazer 
uma avaliação minuciosa 
do acordo devido a comple-
xidade do caso. A Justiça 
convocou alguns trabalha-
dores para audiências e 
depois disso o processo se-
guiu com normalidade.

Por que teve gente que 
ficou de fora?
O processo é amplo, mas 
não abrange todos. 
Há casos de funcionários 
que já recebiam o adicional.
Em outros casos, como 
alguns inspetores de qua-
lidade da Confab Tubos, o 
perito nomeado pela Jus-
tiça emitiu laudo negando 
o pagamento do adicional 
conforme o período de tra-
balho.  Os peritos judiciais 
têm autonomia para isso e 
definiram as funções e perí-
odos que deveriam receber 
o adicional.
O sindicato recorreu com 
laudos do perito contrata-
do pelo sindicato, mas o 
juiz manteve a decisão. Da 
mesma forma, teve laudos 
que a direção da Confab 
recorreu e o juiz também 
não considerou.

Quem não concorda com 
o valor, como faz?
Há alguns casos de pesso-
as que estão na lista, mas 
que houve divergência no 
valor ou período trabalha-
do. Nesses casos, o sindi-
cato orienta que essas pes-
soas não recebam. 

Há algum desconto do 
valor visto no plantão?
Não. O valor apresenta-
do a cada trabalhador no 
plantão já é o valor líquido, 
já aplicados os descontos 
legais.

Esse processo é de 
1991. Eu estava na empre-
sa nessa época. Quando 
vai entrar com um proces-
so coletivo, normalmente 
são citados alguns nomes 
de sócios para dar início. 
Eu era sócio do sindicato 
e estava entre esse grupo 
que deu início a tudo. 

Depois entrei para o 
sindicato em 1996 e co-

mecei a participar das ne-
gociações pelo sindicato. 

Esse processo passou 
por várias gestões de presi-
dentes e não avançava. Eu 
tenho a felicidade dele ter 
avançado na minha gestão 
e agora ser realidade. 

Há muitos questiona-
mentos sobre esse proces-
so, mas eu vejo que a cate-
goria entendeu bem. 

Outros processos fo-
ram muito mais tumultu-
ados porque não tiveram 
esse diálogo aberto com 
os trabalhadores. Nós 
fizemos quatro dias de 
plantão no sindicato, além 
de inúmeros atendimentos 
no Jurídico para que todo 
o trabalhador fosse aten-
dido e tivesse o seu caso 
analisado.

Renato Mamão
ex-presidente do sindicato e sindicalista pela Confab

Acordo avançou na gestão Renato Mamão

Processo 
CONFAB

Tira-dúvidas Página do processo no site do sindicato
sindmetalpinda.com.br/processoconfab

Acompanhe as próximas etapas
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Uma paralisação no 
setor da Gerdau chamado 
Imadem quebrou a intran-
sigência da chefia da ma-
nutenção central. 

Isso foi mais uma prova 
de que o trabalhador uni-
do consegue sim comba-
ter os abusos dos patrões 
contra a classe trabalha-
dora.

No dia 27 de janeiro, 
o facilitador (chefe) da 
manutenção escalou seis 
funcionários pra fazer a 
preventiva na Imadem. 

Só que quatro  deles 
estão no compatível, in-
clusive com orientação da 
unidade de saúde, pois 
não estão podendo erguer 
o ombro a 90 graus ou es-
tão com lesão na coluna.

O sindicato foi pra cima. 
Estive lá com os compa-
nheiros e decidimos pa-
rar as atividades até que 
outros trabalhadores fos-

Paralisação 
interna na 
Gerdau

*André Oliveira é vice-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

Direção do sindicato na portaria da empresa 
logo em seguida ao acidente

Metalúrgico da Tenaris Confab 
falece ao ser atingido por tubos

Um funcionário da Te-
naris Coating, uma unida-
de ligada à Tenaris Confab 
Tubos, faleceu vítima de 
um acidente dentro da em-
presa, no dia 6 de fevereiro, 
após ter sido prensado en-
tre dois tubos. 

Sérgio Roberto de Je-
sus, de 41 anos, chegou a 
ser socorrido até o hospital 
10 de Julho, mas não resis-
tiu.

O acidente ocorreu no 
setor chamado Revesti-
mento Externo. Sérgio ti-
nha 16 anos de empresa e 
atualmente era inspetor de 
qualidade.

Uma perícia da Polícia 

Científica ocorreu durante a 
madrugada, com acompa-
nhamento do sindicato, e a 
Delegacia Regional do Tra-
balho também realizou uma 
vistoria na área a partir de 
uma denúncia do sindica-
to, mas nem esses órgãos, 

nem a empresa concluiram 
até o momento os laudos 
sobre o caso. 

No dia do acidente, a pe-
dido do sindicato, a direção 
da Tenaris dispensou todos 
os funcionários das unida-
des do bairro Cidade Nova.

Sérgio Roberto de Jesus, 
um grande companheiro

Um homem espetacu-
lar com a família, excelen-
te pai, excelente marido, 
excelente amigo. Assim 
lembram amigos e familia-
res de Sérgio Roberto de 
Jesus, metalúrgico que fa-
leceu vítima de um aciden-
te de trabalho que ocorreu 
no dia 6 de fevereiro.

Nossa redação con-
versou com um primo de 
Sérgio, Daniel Claudino 
Freire. Segundo ele, Sér-
gio era uma pessoa cal-
ma, centrada, sem vícios, 
católico praticante e sem-
pre gostava de estar com 
a família. 

Sérgio trabalhou por 

16 anos na Tenaris Confab 
– unidade Coating. Atual-
mente, ele era inspetor de 
qualidade no Revestimento 
Externo. Seus colegas de 
serviço afirmam que Sérgio 

era disciplinado, pois sem-
pre respeitava todas as 
normas de segurança.

Sua carreira como 
metalúrgico começou na 
Villares (antiga Gerdau), 
onde trabalhou no Aca-
bamento da Laminação, 
quando tinha seus 17, 18 
anos.

Caso-se com Lucia-
na Subtil, que é nascida 
e criada em Pinda, com 
quem teve duas filhas, Ni-
coli e Maria Eduarda.

 O sepultamento ocor-
reu na cidade de Rosei-
ra, onde Sérgio nasceu 
e onde moram muitos de 
seus familiares.

sem escalados para fazer 
aquele serviço, como de-
termina a legislação. 

Mas ainda há outra 
questão. Se uma irregu-
laridade desse tamanho 
chegou a ser cometida, e 
não tem cabimento dizer 
que foi descuido, é porque 
o relacionamento entre 
chefe e funcionário já não 
existe mais. É o fundo do 
poço. 

Por conta dessa pos-
tura da chefia, uma pa-
ralisação de duas horas 
também ocorreu no dia 
seguinte, na oficina cen-
tral.

O sindicato vai continu-
ar batendo firme. Podem 
contar com a gente. Só 
com união conseguiremos 
defender nossos direitos.

Por André Oliveira*

Sindicato questiona 4 pontos da 
investigação do acidente

As investigações do aci-
dente estão em andamen-
to, não há nenhum laudo 
conclusivo sobre o ocorrido, 
mas a direção do Sindicato 
dos Metalúrgicos tem ques-
tionado a empresa sobre al-
guns pontos.

A direção da empresa já 
colheu depoimento de cinco 
funcionários que estavam 
no local e na hora do aci-
dente. Porém, em nenhum 
desses depoimentos a em-
presa permitiu participação 
de pelo menos um membro 
da Cipa, como determina a 
NR-5 ou do sindicato.

A falta de funcionários 
também está sendo ques-
tionada. Pela análise de 
risco, a área do acidente, 
chamada “Saída do Reves-
timento Externo”, deveria 

operar com sete funcioná-
rios, mas há meses opera-
va com apenas quatro. Sér-
gio estava fazendo sozinho 
a inspeção que deveria ser 
feita por dois inspetores.

A mudança do layout da 
área também deixa dúvi-
das. 

Outros dois acidentes 
graves já haviam ocorrido 
no setor. No ano 2000, Se-
bastião Vieira Dantas sofreu 
traumatismo craniano ao 
ser prensado por dois tubos 
na plataforma de rejeito. Em 
2014, Vinícius sofreu lesões 
no tórax ao ser prensado 
por tubos.

Em função desses aci-
dentes, mudanças na área 
já foram apontados há anos 
pela Cipa, pelos registros 
de segurança e cobrados 

pela direção do sindicato.
Um dia após o acidente, 

a empresa iniciou as mu-
danças no layout da plata-
forma, com instalação de 
sensores, como havia sido 
apontado. O fato de a em-
presa iniciar as mudanças 
imediatamente também re-
força a tese de que os es-
tudos da segurança já es-
tavam prontos, apenas não 
haviam sido autorizados, 
apesar de não serem de 
alto custo.

O outro ponto é a pres-
são excessiva por produ-
ção. Restavam seis tubos 
para terminar a obra, o que 
duraria mais três horas de 
serviço. 

Após isso, não havia 
mais previsão de produção 
naquela atividade.

Seminário da OAB 
discute perícias médicas

Dirigentes sindicais reunidos com 
desembargadores do TST, em Pinda

No dia 10 de fevereiro 
a OAB Pinda realizou um 
seminário com o tema pe-
rícias médicas, que con-
tou com a presença de 
desembargadores do TST 

- Tribunal Superior do Tra-
balho.

Participaram do semi-
nário os sindicalitas Heri-
velto Vela, Célio da Silva, 
Ewerton - Xixi, e Nilson. 

8 

Dia de lutar contra a 
Reforma da Previdência, 

que vai atingir 
principalmente as mulheres 
ao igualar a idade mínima 
para homens e mulheres.

As metalúrgicas e os 
metalúrgicos de Pinda 

estão na luta. 
1.450 assinaturas já foram 
colhidas contra a reforma.

Março

Dept. da Mulher
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BRONCAMete

Momento MetalúrgicoNOVO 

HORÁRIO

Todo Sábado, das 8h30 às 9h30, 
na rádio Princesa FM 107,1 

Baixe o aplicativo 

TuneIn 
Playstore ou Google Play

CUT

Participação no jornal Notícias 
do Dia, da Rádio Difusora AM 
1500, às sextas-feiras, 12h

Ouça rádio pela internet

Até o fechamento des-
ta edição a falta de freio 
de emergência na ponte 
rolante do setor de Aciaria 
da GV já havia completa-
do um mês.

O freio de emergência 
queimou por causa do ca-
lor do forno e o supervisor 
da manutenção mecânica 
e elétrica simplesmente 
mandou tirarem a peça 
e colocou o pessoal para 
trabalhar normalmente na 
produção.

Se o freio convencional 
vier a falhar, um acidente 
de grandes proporções 
será inevitável. 

Esse é um item de se-
gurança obrigatório. Re-
forçamos aqui nossas co-
branças pra que isso seja 
corrigido urgentemente.

12 horas. Também 
recebemos denúncias de 
que há trabalhadores sen-
do submetidos pela ge-

rência da Laminação a jor-
nadas de 12 horas, o que 
é ilegal. Os operadores 
têm sofrido assédio moral, 
sendo inclusive pressio-
nados com ameaças de 
demissão.

Salário. A direção da 
GV continua descumprin-
do acordo firmado com a 
categoria para respeitar a 
equiparação salarial, que 
deveria ter sido aplicada 
em dezembro. 

Uma greve já ocorreu 
justamente por causa de 
quebra de acordo.

GV do Brasil: Sem freio de emergência

Trabalhadores da Gerdau reprovam 
mudança na regra da PLR

Os trabalhadores da 
Gerdau reprovaram no dia 
6 de fevereiro, a proposta 
da empresa para mudar as 
regras do Programa Metas, 
nome que a fábrica dá para 
a PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados).

A intenção da empresa 
é aumentar a parcela que 
é baseada no resultado do 
Ebitda (lucro antes de juros, 
impostos, entre outros). O 
receio da categoria é que 

a mudança aumente o ris-
co de não atingimento das 
metas.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
Herivelto Vela, os traba-
lhadores já tem enfrentado 
problemas todos os anos 
no Programa Metas. 

“A questão maior é a 
falta de transparência na 
negociação da PLR. Os nú-
meros de produção sempre 
ficam meses sem atualiza-

ção, só aparecem perto do 
fechamento, com números 
rebaixados, só corrigem 
depois de muita briga do 
sindicato, e essa mudança 
não foi bem explicada aos 
trabalhadores. Os próprios 
facilitadores (chefia) não es-
tavam sabendo direito.”

Após a assembleia, hou-
ve reunião com a direção da 
empresa e a questão conti-
nua sendo debatida com a 
categoria.

Assembleia reprovou proposta da empresa em fevereiro; após isso 
houve reunião com a empresa e uma nova assembleia deve ocorrer

Ernesto, Luciano Tremembé, Major Marcos, Herivelto Vela, Capitão 
Prolungati e Sérgio, na sede do 5º BPMI, em Taubaté

Metalúrgicos reúnem-se com 
comando da Polícia Militar

Dirigentes do Sindicato 
dos Metalúrgicos estive-
ram reunidos no dia 13 de 
fevereiro, com o comando 
da Polícia Militar da região.

A reunião ocorreu na 
sede do 5º BPMI (Batalhão 
da Polícia Militar do Inte-
rior), em Taubaté, onde os 
sindicalistas foram recebi-
dos pelo coordenador ope-
racional da PM na região, 
Major Marcos Oliveira, e 
também pelo comandante 
da PM em Pinda, o Capi-
tão Ricardo Prolungati.

Para o presidente do 

sindicato, Herivelto Vela, a 
reunião foi positiva. 

“Esse diálogo entre as 
instituições é importante e 
também atende ao projeto 
sindicato cidadão que bus-
ca incluir o sindicato nas 
grandes discussões do 
município”, disse.

Durante a reunião, o 
Capitão Prolungati tam-
bém citou a importância 
das câmeras de vigilância 
que em breve serão insta-
ladas em Pinda. 

“Inicialmente serão 16 
câmeras, que estarão em 

locais de grande circula-
ção, a Polícia Militar in-
dicou esses pontos e vai 
atuar em conjunto com a 
Prefeitura no monitora-
mento. É algo que irá con-
tribuir muito com a atuação 
da polícia”, disse Prolun-
gati.

Também participaram 
da reunião o secretário 
de Finanças do sindicato, 
Sérgio da Silva, o secre-
tário Geral Luciano – Tre-
membé, e o secretário de 
Assuntos Jurídicos, Ernes-
to de Souza.

Bundy: Cadê a comissão de PLR??

Já é de conhecimento 
de todos que as empresas 
estão usando a crise para 
explorar os trabalhadores. 

A Bundy, mais uma 
vez, quer se aproveitar da 
situação para não pagar a 
PLR. 

A gerência do RH fala 
que a empresa não está 
tendo lucro algum, que 
está no prejuízo. É uma 
piada falar isso. 

Pode não estar tendo o 
lucro que gostariam, mas 
não venham com essa 
mentira. Está tendo pro-
dução, inclusive com gen-
te fazendo hora-extra em 
alguns dias. 

O efetivo está baixo e 
a coordenação tem pres-
sionado cada vez mais 
os operadores para pro-

duzirem mais com menos 
gente. Mas a empresa in-
siste em dizer que está em 
crise.

Já estamos em MAR-
ÇO.  A empresa deveria 
ter aberto as inscrições 
para a comissão de PLR 
em janeiro. E agora ainda 
veio com conversa de que 
vai ter que esperar a tran-
sição do novo presidente 
mundial da empresa. 

É tanta desculpinha es-
farrapada que só por Deus 
viu. 

O RH quer que a ca-
tegoria acredite que eles 
vão discutir calendário de 
eleição de comissão de 
PLR com o CEO do grupo. 
Agora chutou o balde.

E outra, isso não tem 
nem que discutir. A PLR 
está implantada. A forma-
ção da comissão vai ter 
que ser feita. 

Negociar a PLR a to-
que de caixa no final do 
período não dá. 

Queremos providên-
cias, já.



Lula: crescimento do país só volta com 
democracia e eleição direta

Luciano da Silva – Tremembé, Herivelto Vela, Lula, Sérgio da Silva e 
Marcelo Bitencourt – Pepeo, durante encontro da CNM/CUT

Divulgação

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva participou 
de um encontro da CNM/
CUT (Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos da 
CUT) em janeiro para discu-
tir os impactos das reformas 
trabalhista e da Previdência 
sobre os direitos e conquis-
tas da classe trabalhadora.

Dirigentes do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba também parti-
ciparam. 

Para Lula, a economia 
só voltará a crescer com a 
recuperação da democra-

cia, o que inclui eleições di-
retas, e com presença forte 
do Estado, o que exige cre-
dibilidade.

“Credibilidade você só 
conquista com um governo 
eleito pelo povo”, disse Lula 
a uma plateia de sindicalis-
tas, principalmente do setor 
metalúrgico, para acrescen-
tar que o atual governo “deu 
o golpe exatamente para 
fazer o que vocês não que-
rem”. 

“Ou a gente recupera a 
democracia, ou a gente vol-
ta a eleger um presidente 

da República, ou não va-
mos ver a economia voltar 
a crescer.”

Seja qual for a proposta, 
o Estado tem de ser central, 
ressaltou Lula. “O governo 
tem de ser o motor de arran-
que. Se não for o Estado, é 
ninguém. O Itaú não empre-
sa dinheiro a longo prazo, o 
Bradesco não empresta di-
nheiro a longo prazo. Quem 
empresta dinheiro a longo 
prazo é o Estado, o ban-
co de desenvolvimento. O 
Estado tem a obrigação de 
acionar a máquina.”

BRONCAMete

Incomisa: Cargos e salários

A gerência de produ-
ção da Incomisa não tem 
palavra, não cumpre o 
que promete. 

A empresa fez contra-
tações. Isso é bom. Mas 
um dos problemas que 
mais tem revoltado o pes-
soal é a forma como elas 
ocorreram, pois estão ge-
rando muitas distorções 
nas áreas.

Não queremos genera-
lizar, mas tem gente que 
não tinha experiência nas 
máquinas e entrou como 
pleno. Aí o operador júnior 
tem que ensinar o pleno 
a fazer o serviço. É lógico 
que vai revoltar o pessoal. 

Desse jeito nunca que 
a estrutura de cargos e 
salários vai funcionar. A 
própria chefia faz essas 
distorções pra favorecer 
alguns funcionários. 

A conversa com a che-
fia está mesmo difícil. Até 
em coisas simples, como 

a discussão sobre o peso 
que o pessoal da Galva-
nização carrega, que já 
tinha sido até apurado e 
resolvido, a gerência ficou 
tentando tumultuar só pra 
discordar do sindicato. 

São tentativas de tirar a 
credibilidade do sindicato, 
mas não conseguem.

Não se enganem tra-
balhadores, isso é pra 
desmobilizar a categoria. 

Não vamos deixar. 
Aqui tem sindicato.
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Sindicato conquista reintegração na 
Tenaris Confab, a 5ª em apenas um ano

Ronaldo Cardoso – Pit Bull, o advogado Alison Montoani, Celso e Vicente 
Caetano - Serrinha na portaria da empresa no dia da reintegração

A Justiça do Trabalhou 
determinou mais uma rein-
tegração na Tenaris Con-
fab. Um funcionário da uni-
dade Confab Equipamentos 
foi reintegrado no dia 23 de 
fevereiro. 

Em um ano, essa foi a 
quinta reintegração judicial  
apenas na Tenaris Confab.

Celso Antonio dos San-
tos, 61 anos, era maça-
riqueiro na área do corte 
quando teve perda auditiva. 
“Por muito tempo, lá atrás 
em 1998, a Confab oferecia 
pouco EPI (Equipamento de 
Proteção Individual). Você 
pegava um protetor de ou-

vido hoje e podia pegar 
outro só semana que vem. 
Tinha que ficar lavando. A 
perneira quando queimava 
também tinha que esperar”, 
disse Celso.

Em 2002, quando com-
provou a surdez, Celso con-
seguiu ser transferido para 
uma função compatível, no 
setor de reciclagem, longe 
de área de corte. Apesar 
da estabilidade de emprego 
garantida por lei, em 2015 
ele foi demitido, aos 59 
anos, antes de conseguir 
aposentar. 

“Fiquei triste porque con-
tribui por 18 anos quando 

estava bom. Quanta hora-
-extra eu tive que fazer. Só 
me falaram: Vai procurar 
seus direitos lá fora.”

Hoje reintegrado, Celso 
se diz aliviado. “Senti firme-
za do sindicato, em nenhum 
momento me desprezaram. 
Me falaram que era direito 
meu e assim eu nunca abai-
xei a cabeça.”

Em um ano, essa foi a 
5ª reintegração apenas na 
Tenaris Confab. As outras 
quatro foram na Confab Tu-
bos, de José Francisco de 
Oliveira, Eduardo Bernar-
des, Jailsom Miguel e João 
Batista Escossia.

Alutent: Um X9 de carteirinha

O X9 da Alutent conti-
nua aprontando na área. 
Tem gente que cresce 
pela capacidade, mas tem 
gente que tenta crescer 
puxando tapete dos ou-
tros. Esse X-9 nem disfar-
ça. 

Todo dia ele fica umas 
duas horas de tre-le-le 
com o encarregado, en-
tregando todo mundo pro 
menino. Parece que ele 
não se controla, acende 

um cigarrinho e já vai lá 
colar no encarregado falar 
besteira. O pior é que o 
menino nem se preocupa 
em checar se é verdade 
ou não. Já sai da conversa 
dando fumada na galera.

Fica esperto X-9, tem 
muita gente que já sacou 
qual é a sua. 

Não falta nada pra vc 
virar o “desmancha roda”. 
Logo, logo, ninguém vai 
querer ficar perto de você.

Valdir conversa com trabalhadores da Harsco 
sobre negociação da PLR, em maio

PPR da Harsco atinge 100% 
das metas

Os trabalhadores da 
Harsco, terceira dentro da 
Gerdau, receberam em ja-
neiro a 2ª parcela da PPR 
(Programa de Participação 
nos Resultados). Como 
100% das metas de produ-
ção foram atingidas, eles 
receberam o valor de R$ 
1.421.

Somando com a parcela 

que foi paga em julho, o va-
lor total ficou em R$ 2.842, 
que é 10% maior do que o 
do ano passado.

O dirigente sindical Val-
dir Augusto parabeniza os 
trabalhadores. “Com certe-
za, essa melhoria na PPR 
é resultado da luta da ca-
tegoria. Estamos juntos 
companheiros(as)”, disse.



Trabalhadores da Confab Equipamentos 
aprovam acordo para evitar demissões 

Os trabalhadores da Te-
naris Confab Equipamentos 
aprovaram em assembleia 
no dia 26 de fevereiro, um 
novo acordo de work-sha-
ring, um modelo de redução 
de jornada, desta vez envol-
vendo também o setor da 
produção.

Em março do ano passa-
do, a medida já havia sido 
aplicada para o setor admi-
nistrativo, com expectativa 
de melhora na produção, o 
que, segundo a empresa, 
não se confirmou. A medida 

foi prorrogada.
A partir do dia 17 de fe-

vereiro, todos os 326 tra-
balhadores tiveram jornada 
reduzida em 17,6%, assim 
como nos salários, por um 
prazo de três meses. A me-
dida evitou 80 demissões.

Segundo o dirigente 
sindical Vicente Caetano – 
Serrinha, a proposta inicial 
era uma redução maior, de 
22%, o que foi possível me-
lhorar na negociação, e a 
medida foi amplamente dis-
cutida com a categoria.

“Primeiro houve uma as-
sembleia para decidir junto 
com eles se essa negocia-
ção era o melhor caminho e 
agora essa assembleia com 
detalhes do acordo. É uma 
medida amarga, tentamos 
negociar outras formas, 
mas não temos alternativa, 
a empresa não consegue 
aplicar o PPE e a falta de 
previsão agrava a situação. 
Tudo o que pudermos fazer 
para amenizar o impacto 
aos trabalhadores vamos 
fazer”, disse Serrinha.

Assembleia que aprovou nova proposta de work-sharing para evitar 
demissões em massa na unidade da Confab em Moreira César
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Sindicato já colheu 1.450 
assinaturas contra a 
Reforma da Previdência

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos está colhendo assi-
naturas contra a PEC 287, 
da Reforma da Previdência, 
que vai aumentar para 49 
anos o tempo de contribui-
ção para que o trabalhador 
consiga aposentar.

Em algumas fábricas, 
como a Incomisa, a Gerdau, 
a Confab, os sindicalistas já 

passaram abaixo-assinado, 
e outras estão na progra-
mação. Até o momento, já 
foram 1.450 assinaturas, 
que serão encaminhadas à 
CNM-CUT.

No site do sindicato tam-
bém há um programa que 
calcula o tempo da sua apo-
sentadoria pela regra atual 
e pela regra da reforma.

Coleta de assinaturas na Incomisa; sindicato 
também está passando em outras fábricas

Veja no site www.sindmetalpinda.com.br

Bingo beneficente vai ajudar o atleta 
Serginho a ter nova cadeira de rodas

Um bingo beneficente 
será realizado no dia 2 de 
abril, domingo, a partir das 
15h, em prol do Serginho, 
cadeirante que integra a 
equipe de natação de Pin-
damonhangaba. 

O objetivo é arrecadar 
fundos para comprar uma 
cadeira nova, que não pre-
judique a saúde dele.

O bingo será realizado 
no centro comunitário do 
bairro Alto do Cardoso (Rua 
Adolfo campos Maia, 53 - 
ao lado da Igreja São Cris-
tóvao)

Sérgio Henrique de Ma-
tos Ribeiro, tem 45 anos, é 
nadador PCD (Pessoa Com 

Jéssica Claro, Ronaldo Pit Bull, Serginho e Herivelto Vela; o Sindicato 
dos Metalúrgicos é um dos apoiadores da campanha

Deficiência) federado por 
Pinda há 8 anos, e assim 
representa a cidade nos jo-
gos regionais, estaduais e 
nacionais pelo Circuito Cai-
xa Brasileiro. 

Serginho ficou paraplégi-
co após sofrer um acidente. 
Durante um mergulho ele 
lesionou a coluna cervical 
em dois pontos.

Por causa da lesão, Ser-
ginho não tem força nas 
mãos. A cadeira adequada 
para ele é específica, mais 
leve, custa cerca de R$ 
5 mil. A que ele usa hoje, 
além de não ser adequada, 
está quebrada. 

“A minha cadeira está 

igual fusca velho, cheio de 
remendos. Deixa a coluna 
da gente torta e já está me 
prejudicando, ainda mais 
nessa cidade que é cheia 
de buracos”, disse Sergi-
nho.

Diante da situação, a pa-
lestrante Jéssica Claro, que 
também integra a equipe de 
natação, propôs a realiza-
ção do bingo.

No bingo haverá venda 
de salgados e refrigerantes 
que foram doados para o 
evento. Informações com 
Jéssica Claro, pelo telefone 
(12) 99126-6750.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos é um dos apoiadores.

Divulgação

Divulgação
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Os trabalhadores da 
Gerdau elegeram nos dias 
14 e 15 de fevereiro os 
novos membros da Cipa 
(Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes). Este 
ano a eleição ocorreu sepa-
rada em dois setores, o de 
construção mecânica e o de 
cilindros, passando a contar 
ao total com 25 membros. 

As duas eleições tiveram 
fiscalização do Sindicato 
dos Metalúrgicos e trans-
correram com normalidade.

O setor de construção 
mecânica contou com 780 
votos válidos, que elege-
ram 16 membros. O mais 
votado foi Rodrigo de Al-
meida Melo, o ‘Rodrigão’, 
da TMEC, com 52 votos. 
Rodrigão tem nove anos 
de empresa e atualmente 
é operador de máquina, a 
Schumag na Trefila de Bar-
ras. Essa é segunda vez 
que disputa eleição e nas 
duas foi o mais votado. Na 
gestão 2015, foi o vice-pre-
sidente da Cipa.

“Agradeço muito a con-
fiança dos companheiros. 
Foi eleita uma boa equipe 
que deve fazer uma atua-
ção forte na prevenção para 
que a gente consiga melho-
rar os pontos de risco que 
temos hoje, como os casos 
de acúmulo de função. A 
comissão também precisa 
ficar unida pra que a gente 
consiga fazer essas corre-
ções durante a gestão”, dis-
se Rodrigão.

O setor de cilindros con-
tou com 295 votos válidos 
que elegeram nove mem-
bros. O mais votado foi Ed-

son Pedrozo, o ‘Negão da 
Manutenção’, com 47 vo-
tos. Ele é mecânico de ma-
nutenção das usinagens, 
tem dez anos de empresa 
e essa foi a primeira vez 
que ele se candidatou na 
Cipa. 

“Obrigado a todos que 
confiaram em mim. Tenho 
um bom contato com o 
pessoal da FEP, das três 
usinagens. Fiquei feliz de 
ver o apoio do pessoal. 
Agora é trabalhar para cor-
responder a esse apoio.”

CONSTRUÇÃO MECÂNICA

Rodrigão e Edson Negão foram os 
mais votados da Cipa da Gerdau

Marcinho, Rodrigão, Andrezão, Edson Negão e Ewerton - Xixi, na sede 
do sindicato, no mesmo dia da apuração da eleição

Trabalhadores da Confab 
elegem nova Cipa

Os trabalhadores da 
Confab Tubos e Equipa-
mentos elegeram os novos 
membros da Cipa. A Tena-
ris Coating será em maio.

Sindicato reverte demissões 
irregulares na Cosmetal  

A direção do Sindicato 
dos Metalúrgicos conseguiu 
reverter duas demissões ir-
regulares na Cosmetal.

Os funcionários Vander-
lei Donizete de Oliveira e 
Marcos Roberto de Jesus 
ainda estavam no prazo de 
carência da Cipa e haviam 
sido demitidos no dia 24 
de fevereiro, dias antes da 
abertura das inscrições da 
nova eleição da Cipa, que 
ocorreu dia 2 de março. 

Após iniciar os trâmites 
jurídicos e cobrar a direção 
da empresa, o sindicato 

conseguiu que os dois fos-
sem reintegrados e já efe-
tivou a inscrição deles na 
nova eleição da Cipa.

“Isso já aconteceu aqui 
antes, da empresa demitir 
para tentar inibir a ação da 
Cipa. Felizmente, o sindi-
cato está atento e atuante 
aqui na Cosmetal e conse-
guimos mais uma vez re-
verter essa arbitrariedade”, 
disse o dirigente Célio da 
Silva - Celinho.

As inscrições da Cipa 
terminam no dia 13. A elei-
ção irá ocorrer no dia 14.

Celinho, Vanderlei, Gilson - Chupeta, e Marcos, 
no dia da reintegração

As inscrições para a 
Cipa da Latasa, na planta 
P1, estarão abertas até o 
dia 10 de março.

EQUIPAMENTOS
Eleição ocorreu no dia 2 

de março. Ao total, 228 vo-
tos válidos elegeram sete 
novos representantes:

Titulares
22 - Felipe
19 - Daniel Eugênio
19 - Marcos Figueira
19 - Aldeir Rodrigues

Suplentes
17 - Simão
14 - Valdir
14 - Votos

Latasa tem inscrições abertas

TUBOS
Eleição ocorreu no dia 7 

de fevereiro. Ao total, foram 
490 votos válidos que ele-
geram 11 representantes. 
Veja relação completa:

Titulares
49 – Walter Stevan Pacífico
47 – Amauri Lau Malta
46 – Sidinelho Pereira Gois
43 – José Carlos Ribeiro
43 – Jerry Francisco de 
Souza Dourado – Baiano
41 – José Donizete da Silva

Suplentes
28 - Lucineide Maximo Silva
27 - Eli José de Oliveira
26 - Alexandre de Melo
20 - Luis Fernando Cesar
20 - Pedro Henrique de 
Souza

O dia da eleição será em 
abril. 

Na planta 2 a eleição 
ocorre em maio.

CILINDROS
Titulares
Votos / Nome - Apelido
47 - Edson Pedrozo - Negão da Manutenção
40 - Vanderlei - Juca
39 - Abimael - Fininho
38 - Odenir - Pavão
37 - Bruna - Bruninha da Manutenção

Suplentes
Votos / Nome - Apelido
35 - Leandro - Mineiro
29 - Pedro - Pedrinho forjaria
21 - Maria Raquel - Quel
09 - Edson – Fubá

Titulares
Votos / Nome - Apelido / Setor
52 - Rodrigo de A. Melo - Rodrigão - Trefila de Barras
46 - Robson Luiz de Paula - Macarrão - Laminação 2
44 - Valdinei Barbosa Souza - Moskito - Aciaria
38 - Marcos P. de Azevedo - Marquinho da Portaria
38 - Claudio da Silva - Rolinha - Aciaria
35 - Leandro de Oliveira - Leandrinho - Trefila de Barras
34 - Ricardo A. Mathias - Cabelo - TMEC - Acabamento
34 - José Edson Tavares - Pernambuco - Laminação 2
32 - José Adilson Ribeiro - Adilson - Trefila de Arames

Suplentes
Votos / Nome - Apelido / Setor
28 - Luiz Carlos Gonçalo - Carlinhos - Laminação 2
27 - Laercio Eufrásio Teberga - Laminação 1
26 - Roberto Mauro da Silva - Robertinho - Aciaria
26 - Flávio Ramos - Kiki - Laminação 1
24 - João Carlos Rocha - Tiu Aciaria - Aciaria
23 - Adilson Cândido de Sousa - Xerife - Logística
22 - João Alexandre - Pepeta - Aciaria

Divulgação


