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Trabalhadores da Gerdau
fazem paralisação contra
mudanças nas metas de PLR
Mais uma paralisação
ocorreu na Gerdau de
Pinda no último dia 12 por
problemas na PLR (Participação nos Lucros e Resultados).
Em janeiro, já havia
ocorrido um protesto porque os valores pagos referente a 2019 estavam
abaixo do volume de produção que fábrica teve.
A falta de transparência
é uma reclamação antiga
e agora a PLR recebeu
alterações nas metas sem
discussão com a categoria, algo que lá na frente
pode prejudicar os trabalhadores.
O ato teve adesão total
e mostrou para a empresa
a unidade da categoria.
Novas paralisações podem ocorrer.

Paralisação na Gerdau no último dia 12, com adesão total; esse foi o segundo protesto na
fábrica só neste ano por causa de problemas na PLR, o chamado “Programa Metas”
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Cipa da Gerdau, Novelis protestam por PLR e
e Confab Equipamentos demissões irregulares
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Ato na Bundy
freia medida
da Reforma
Trabalhista
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Andrezão, Chiquinho, Beiçola e Vela, todos
da Gerdau, na sede do sindicato
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Paralisação em fevereiro criticou falta de
proporcionalidade na comissão
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Não deixe sua declaração de imposto
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Deve declarar quem recebeu
em 2019 soma de rendimentos
acima de R$ 28.559,70
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*Empresa conveniada com o Sindicato dos Metalúrgicos
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Trabalhadores da Gerdau fazem
paralisação contra mudanças na PLR

A expansão
da Gerdau
Por Herivelto Vela*

Paralisação na Gerdau contra mudanças nas metas da PLR, ao
microfone, o vice-presidente do sindicato, André Oliveira
Os trabalhadores da
Gerdau fizeram uma paralisação no dia 12, contra mudanças na PLR, o chamado
“Programa Metas”.
A falta de transparência
na negociação é uma reclamação antiga e agora
a PLR recebeu alterações

sem discussão com a categoria.
Segundo o vice-presidente, André Olivera, a mudança feita este mês deixou
muitos setores com uma
pequena parte das metas
relacionadas realmente à
produção, entre 15 e 20%,

o que dificulta a fiscalização
pelo trabalhador.
O ato também apontou
outras questões, como baixo efetivo, e problemas de
salários, com trabalhadores
exercendo há muito tempo
função acima da que estão
recebendo.

Protesto na fábrica Bundy Refrigeração
freia medida da Reforma Trabalhista

A Gerdau está iniciando a sua expansão. Quem
vai fazer as obras é a empresa Mascarenhas.
Um investimento definido lá atrás, resultado do
esforço dos trabalhadores
pelo sucesso da empresa.
A Gerdau está voltando a contratar, nessa última assembleia já deu pra
ver novamente um grande
número de trabalhadores.
Tudo o que foi possível por esse sindicato,
no mandato do Romeu,
do Mamão, no meu mandato, para buscar junto à
empresa que fizesse contratações foi feito, apesar
ainda não termos o número de efetivo ideal.
Mas umas das nossas
cobranças constantes é
para que as contratações
sejam de trabalhadores de
Pindamonhangaba.
Tenho sim acesso ao
prefeito, tenho acesso ao

ex-prefeito, sei da dificuldade que é o cenário do
país pra conseguir trazer
novas empresas.
Quando os empresários vêm, eles também
procuram a gente, pra saber como é o sindicato.
Mas nós precisamos
de pessoas voltadas pra
fazer a nossa cidade crescer. Não posso deixar de
citar que vemos nos últimos anos um pouco de
descaso, falta de capacidade e vontade política
pra atrair grandes empresas pra Pinda.
Precisamos conscientizar o trabalhador sobre a
importância disso, pois é
ele que faz o país crescer,
faz a economia girar.

*Herivelto Vela é presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, bacharel em Direito e apresentador
do Programa Livre na rádio 107FM

Direção da fábrica queria mudar jornada sem negociação, com acordos
individuais; proposta foi votada, reprovada e a medida foi suspensa
Os trabalhadores da fábrica Bundy mostraram unidade contra uma medida da
Reforma Trabalhista.
A direção da empresa
tentou fazer acordos individuais para mudar a jorna-

da de trabalho. O dirigente
José Ivanez - Gato logo
protestou, a direção do sindicato insistiu para que a
decisão ocorresse por assembleia e conseguiu.
A proposta foi votada e

Reintegração na Confab

Divulgação

reprovada pelos trabalhadores no dia 13 de fevereiro, e a empresa suspendeu
a medida.
Novas negociações devem ocorrer graças à mobilização dos trabalhadores.

Atos na Tenaris Confab protestam por
problemas na PLR e demissões irregulares

Mais um trabalhador foi reintegrado na
Tenaris Confab. Mesmo tendo lesões no
ombro, já fazendo função compatível no setor
de revestimento (Tenaris Coating), Luciano
Gomes Barbosa havia sido demitido 7 meses
atrás. O sindicato reivindicou várias vezes
junto à empresa para que revertesse a decisão,
mas a Confab insistiu no erro. Com a ordem
judicial nas mãos, Luciano foi reintegrado no
último dia 6. Parabéns companheiro.

Expediente
Paralisação no último dia 11 contra demissões de trabalhadores com
lesão ocupacional, algo que tem gerado muitas ações judiciais
Dois protestos ocorreram recentemente na Tenaris Confab, unidade Tubos.
Em fevereiro, a categoria
protestou contra a postura
da empresa na discussão
da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados).
O protesto foi feito no dia
da eleição da Comissão de

PLR, que a empresa realizou com 8 meses de atraso.
A falta de proporcionalidade, com representantes
em cada setor, também é
uma reclamação da categoria, assim como a falta de
transparência.
Em março, a paralisação
foi contra demissões irregu-

lares. Nos últimos 6 meses,
20 trabalhadores com algum tipo de lesão ocupacional foram dispensados, gerando mais ações judiciais.
A Confab é a fábrica que
mais tem reintegrações judiciais de ações movidas
pelo sindicato. Essa realidade tem que mudar.

O jornal “O Trabalhador” é uma publicação do Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, sob responsabilidade
da Secretaria de Comunicação e Imprensa. Presidente: Herivelto
Santos Moraes - Vela / Secretário de Comunicação: Antonio Romeu
Martins / Jornalista Responsável: Guilherme Moura (MTb 57.457-SP) /
Fotos e diagramação: Guilherme Moura / Tiragem: 7.000 exemplares /
Impressão: Mar-Mar Gráfica e Editora Ltda.
Sede: 3522-1142
imprensa@sindmetalpinda.com.br / www.sindmetalpinda.com.br

3

Ano X, Edição 113, de Março de 2020.

Após 4 dias de votação, Gerdau
elege novos membros da Cipa

Após protestos, GV do
Brasil compra ambulância

Divulgação

Divulgação

Direção do sindicato, equipe de segurança e membros de Cipa logo
depois da apuração da eleição no setor de Construção Mecânica
Após 4 dias de intensa
atuação do sindicato na
fiscalização do processo
eleitoral, os trabalhadores
da Gerdau elegeram os 27
novos representantes da
Cipa (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes).
A votação no setor de
Usinagem ocorreu nos dias
12 e 13 de fevereiro e na
Construção Mecânica nos
dias 19 e 20.
Parabéns a todos os
eleitos. Que vocês tenham
uma boa gestão. O sindicato também dá parabéns
a todos os que votaram.
Além de ter uma participação muito grande, praticamente não teve votos em
branco ou nulo.
Entre os eleitos, o mais
votado foi Hélio Maurício
Camargo do Espírito Santo, conhecido como Maurício Beiçola. Ele recebeu 73
votos e atua na área chamada TMEC, no setor de
Construção Mecânica.
Essa foi a segunda vez
que Maurício foi o mais votado. A primeira ocorreu em
2018.
“Quero agradecer a
todos que confiaram
no meu trabalho.
Podem ter certeza que
vou continuar com
a mesma atuação.
Parabenizo também os
outros eleitos e quero
agradecer o sindicato
pela fiscalização.
Andrezão, Vela e toda
a direção, um forte
abraço”
Maurício Beiçola

Construção Mecânica
Titulares

Nome
Hélio Maurício Camargo do Espírito Santo Maurício Beiçola

Votos
73

Everton de Campos Machado - Chiquinho

70

Elisroberton Flavio Amaral - Brancão da
Mecânica

62

João Henrique Marcondes dos Santos - João
do Forno

61

Jime Ramos da Silva

60

Adelino Elias de Souza Neto

46

Danilo Fidelis da Silva - Fininho

45

Sidney Cristóvão de Mendonça

43

Joedson Peixoto dos Santos

43

Suplentes

Votos
41

Fernando Monteiro de Castro

40

Milton Cesar da Silva - Miltinho

37

Júlio Sérgio Batista - Zoiudo

34

Edson Santos Irapua Junior

33

José Geraldo Reis dos Santos

31

Amarildo da Silva

27

Usinagem - Gerdau Summit
Nome
Marcelo Soares da Silva - Marcelão

Votos
43

Marcelo Coura Carneiro - Lapicho

42

Cleverson Rossi de Almeida - Cleverso

34

Fabrício Bruno da Silva - Girafales

34

Josevaldo Araújo de Medeiros - Paraíba

32

Marcos José da Silva - Marquinhos da UTE

28

Suplentes

Nome
Marcelo Matos Ribeiro - Marcelo Eletricista

“Falamos muito disso
nos vários protestos por
segurança que ocorreram
na porta da fábrica. Eu
mesmo por vezes acabei
levando trabalhador ao
hospital no meu carro, pra
não ter que esperar um taxi
chegar. Ainda tem muita
reivindicação de segurança, mas com mobilização
já se revolveu muita coisa
também”, disse.

Trabalhadores da Harsco
conquistam aumento na PLR

Nome
Marco Antonio Faria - Cantor

Titulares

Após vários protestos, a
fábrica GV do Brasil adquiriu uma ambulância.
Até então não havia nenhum veículo reservado
para emergências, como
determina a Convenção
Coletiva de Trabalho da
categoria.
O dirigente sindical Paceli Alves afirma que a medida é reivindicada há quase quatro anos.

Boa notícia na Harsco.
Os trabalhadores conquistaram aumento na PLR e o
valor total poderá chegar a
R$ 4.000.
Segundo o dirigente sindical Valdir, a proposta foi

aprovada por unanimidade
e a 1ª parcela será paga
em julho. Em janeiro, eles
receberam a 2ª parcela de
2019 e atingiram 100% das
metas. Parabéns companheiros (as).

José Carlos é reeleito
coordenador da CUT no Vale

Votos
26

Marcelo Ailton Monteiro - Bizú

23

André Luis Costa - Escadinha
Andre de Campos Neves - André Eletricista
Forjaria
Mauro Custódio Pacheco

23
23
18

José Carlos de Souza,
dirigente do Sindicato dos
Condutores, foi reeleito coordenador da Subsede da

CUT no Vale do Paraíba.
Pinda esteve presente
nessa plenária, no dia 12 de
fevereiro. Parabéns.

DE CABO A RABO - TUDO PARA O SEU PET

Atendimento com veterinária e
hotel com adestramento e creche

Rações, acessórios
e medicamentos

Banho
e tosa

Taxi
Dog

98894-8648 / 3642-2462 Av. N. Sra. do Perpétuo Socorro, 2018 - Pinda (em frente ao Varanda Espetinhos)
*Condição especial para sócios metalúrgicos: 15% desconto de em rações e produtos, 10% nos banhos, e de 5% a 10% em medicamentos.
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Trabalhadores da Novelis
elegem nova Cipa

Divulgação

Acima, equipe que participou da apuração; ao
lado: Pepeo, Renato, Sérgio, Marquinhos e Deó,
um dos mais votados, assim como o Christian
Setor
Reciclagem

Nos dias 2 e 3 os trabalhadores da Novelis elegeRefusão
ram a nova Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes).
Laminação a
Todos os dirigentes
Quente
sindicais de base se emLaminação a
penharam na fiscalização
Frio
do processo eleitoral, que
transcorreu bem, e a votaAcabamento
ção foi muito boa.
Parabéns a todos que
participaram, especialmenEMRA
te aos 16 novos membros,
eleitos representantes da
Supply Chain
segurança no local de tra& Apoio
balho.

Nome

Votos
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Trabalhadores da Confab
Equip. elegem nova Cipa
No dia 4 os trabalhadores da Confab Equipamentos elegeram a nova Cipa
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
O mais votado foi o companheiro Varceli Alberto
Morato, o “Moratinho”, do
Almoxarifado, com 85 votos, que já tem um histórico
de atuação forte na Cipa.
Parabéns aos 9 novos
membros eleitos. Que todos
tenham uma boa gestão.

O dirigente sindical
Vicente Caetano Serrinha, e Moratinho,
mais votado na Cipa

Titulares

Luis Carlos Costa Moreira

43 Titu.

Leandro dos Santos Leonardo

31 Sup.

Christian Alves dos Santos

59 Titu.

Vanessa Faria Alves

23 Sup.

Sebastião Sergio Moreira

20 Sup.

José Renato Rodrigues da Silva

41 Titu.

Renan Chaves dos Santos

35 Sup.

Willian Nascimento Silva Cardoso

52 Titu.

Rafaela da Silva Santos

34 Sup.

Deolindo Luiz de Oliveira Neto - Deó

59 Titu.

William José Gomes Lobato

22

Robson Messias Moreira (Bin Laden)

37 Sup.

Willians Roberto T. dos Santos

22

Antonio Marcos Alves

35 Sup.

Claudio Augusto da Silva

15

Liliane de Oliveira Souza Papini

40 Titu.

Wanderson Alexandre dos Santos

30 Sup.

Jean de Souza Almeida

15

Ronaldo Felix da Silva

35 Titu.

Tatiane Silva Pinheiro

35 Sup.

Nome

Votos

Varceli Alberto Morato - Moratinho

85

Daniel Lúcio Lopes

40

Adalton Moreira de Bastos

35

Lucineide Domingos - Lú

28

Osmar Monteiro da Silva

28

Suplentes
Nome

Votos

Elfer assume restaurante,
que antes era terceirizado

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 Cesar e Roseira, que este edital virem ou
dele tomarem conhecimento, para participarem da Assembleia Geral Eleitoral, a realizarse no dia 20 de março de 2020 (sexta-feira), às 18:00 horas, em primeira convocação,
e, caso não haja quorum, às 19:00 horas, em segunda convocação, com qualquer
número de presentes, na sede do Sindicato, localizada na Rua Sete de Setembro, nº
232/246, Centro, Pindamonhangaba/SP. Os associados presentes deliberarão acerca
da seguinte pauta: 01) Definição das datas e duração das eleições no primeiro turno
e no segundo turno para escolha dos membros da Diretoria Plena (Comitês Sindicais
de Empresa e do Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados), do Conselho da
Direção Executiva, da Direção Executiva e do Conselho Fiscal, para gestão 2020/2024;
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, 60 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 16 a 17/03/2020.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2020.
HERIVELTO DOS SANTOS MORAES
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

Uma das várias paralisações na porta da
fábrica, que também cobrou uma refeição
melhor para os trabalhadores
Depois de várias reclamações sobre a refeição
na fábrica Elfer, temos uma
boa notícia.
A direção da empresa
decidiu assumir a alimentação dos funcionários, que
antes era terceirizada.
O refeitório já existia.
Uma empresa levava a ali-

mentação lá. A Elfer contratou duas pessoas e montou
a cozinha dentro desse espaço.
Após a mudança, o dirigente Anderson Lopes
conversou com vários trabalhadores sobre a qualidade da refeição. O pessoal
aprovou.
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Páscoa e Tiradentes

1º sorteio - estadia de 4 dias - 10 a 13/04
2º sorteio - estadia de 4 dias - 18 a 21/04
Inscrições 30/03 até 03/04
Sorteios e pgto: 03/04 - 17h
(presença obrigatória)

