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Infelizmente, temos 
visto as infecções por Co-
vid-19 em alta novamente.

Até o fechamento des-
ta edição, Pinda tinha re-
gistrado 854 casos em 7 
dias. A média que era de 
10 casos até o dia 4 de 
janeiro foi pra 268 no dia 
11 e voltaram a ter mortes 
pela doença.

Junto com isso inúme-
ros casos da nova gripe 
H3n2, postos de saúde 
lotados e falta de leitos de 
novo.

O Sindicato está inten-
sificando novamente a co-
brança das medidas junto 
às empresas. 

A Gerdau tinha aca-
bado de negociar uma 
mudança de itinerário dos 
ônibus, já discutiu nova-
mente e fez adequações 
colocando mais linhas 
para diminuir o número de 
pessoas nos ônibus. 

Muitas fábricas têm 

O Covid 
disparou 
de novo

*André Oliveira é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

informado ao Sindicato o 
número de pessoas afas-
tadas com suspeita de 
Covid ou com sintomas da 
gripe.

A dificuldade maior 
está na Novelis, que não 
tem respondido aos nos-
sos contatos. 

Sabemos que a Nove-
lis está a todo vapor, co-
brando produção de uma 
forma absurda. 

É fundamental para a 
saúde de todos que neste 
momento sejam discuti-
das as medidas de enfren-
tamento.

Não adianta nada rece-
ber bastante hora-extra e 
depois não poder aprovei-
tar. 440 pessoas já morre-
ram em Pinda por causa 
da pandemia.

Por André Oliveira*
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Expediente

Natal Solidário entrega cestas 
básicas a 252 famílias de Pinda

Fábricas Gerdau, Elfer e Nacional Indústria 
Mecânica também fizeram doações

José Osvaldo Júnior e Flávio Pereira, do setor 
de responsabilidade social da administração da 
Gerdau, estiveram pessoalmente no evento

A campanha Natal Soli-
dário, do Sindicato dos Me-
talúrgicos, realizou a entre-
ga de cestas básicas para 
252 famílias que sofrem 
com o desemprego. 

A quantidade total de ali-
mentos chegou a 5 tonela-
das.

A campanha tem mais 
de 10 anos, mas em 2021 
foi diferente, ocorreu em 
vários formatos. Além da 
caminhada na rua, houve 
ponto de arrecadação no 
sindicato, em supermerca-

do, doações por PIX, e pela 
primeira vez doações das 
fábricas.

232 cestas foram entre-
gues para famílias cadas-
tradas no sindicato e outras 
20 cestas foram entregues 
para famílias assistidas pela 
entidade Casa do Caminho.

A arrecadação ocorreu 
no dia 11, percorrendo bair-
ros de Moreira César, em 
uma tenda na praça Sete de 
Setembro, em frente à sede 
do sindicato, e também no 
supermercado Excelsior.

A doações por PIX tam-
bém foram importantes. 
Foram 22 doações que so-
maram o valor de R$ 1.190, 
que ajudaram a completar 
as cestas. 

O diretor de Ação Social 
do Sindicato, Vicente Cae-
tano – Serrinha, agradece a 
todos que contribuíram.

“Este ano a campanha 
cresceu de uma forma mui-
to legal, no envolvimento 
de todos. Isso nos empolga 
muito. Obrigado mesmo”, 
disse. 

O diretor do departamento de Ação Social do Sindicato, Vicente 
Caetano - Serrinha, durante caminhada em Moreira César

Pela primeira vez, a 
campanha Natal Solidário 
recebeu doações das fábri-
cas. 

A Gerdau fez uma doa-
ção de 150 kg de alimentos.

A fábrica Elfer também 
contribuiu, fez uma doação 
de 50 cestas básicas e a 
fábrica Nacional Indústria 
Mecânica fez uma doação 
de mais 40 cestas básicas.

Para o presidente do 
sindicato, André Oliveira, o 
fato das empresas doarem, 
além de ajudar as famílias, 
também reforça o reconhe-
cimento do sindicato.

“Isso mostra que a ne-
gociação é madura. As em-
presas acreditam na atua-
ção do sindicato, veem que 
a entidade é séria. Tivemos 

Os trabalhadores da RHI 
Magnesita conquistaram 
um benefício importante, 
o auxílio creche para ho-
mens, e de R$ 500. A le-
gislação fala apenas desse 
auxílio para mulheres. Essa 
foi uma conquista da nego-
ciação e já tem trabalhador 
sendo beneficiado.

O reajuste salarial foi 
bom, de 10,7% e também 
foi conquistado 17% de au-
mento no cartão alimenta-
ção. 

Demorou, a assembleia 
ocorreu no dia 1º de dezem-
bro, mas a proposta veio. 
Aprovada por unanimidade. 
Parabéns pela unidade.

Auxílio creche para homens 
é conquistado na Magnesita

uma conversa muito boa 
com essas três empresas, 
e agradecemos muito pelas 
doações, que foram gran-
des e assim como as outras 
doações ajudaram a trazer 
dignidade para o Natal de 

muitas famílias”, disse.
O Sindicato também 

contribuiu financeiramente. 
100 cestas foram compra-
das pela entidade, seguin-
do critério de menor preço, 
depois de várias cotações.

A campanha envolveu 
toda a equipe do sindicato, 
tanto dirigentes quanto fun-
cionários, inclusive pra fa-
zer a entrega da cesta.

“Tem uma triagem, a 
gente vai lá, conhece a fa-
mília, e assim como aconte-
ceu em maio, vimos o quan-
to elas precisam de ajuda e 
o quanto elas ficam felizes”, 
disse o dirigente Marcio 
Fernandes.

Sindicato fez a entrega em cada casa

Fazer a entrega exigiu um esforço da entidade, 
mas foi muito compensador
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Sindicato conquistas melhorias no 
refeitório e transporte na Gerdau

No começo de janeiro 
duas importantes conquis-
tas foram concretizadas na 
Gerdau. 

Desde setembro, o Sin-
dicato reivindicava junto à 
empresa a instalação de 
ar-condicionado nos restau-
rantes. Os aparelhos estão 
sendo instalados nos três 
restaurantes.

A Gerdau continua com 
as medidas de prevenção 
da Covid e a utilização do 
ar-condicionado agora é 
permitida. 

Ano passado também 
houve uma discussão gran-
de sobre a qualidade da co-
mida, mudanças já tinham 
sido feitas e esse mês tam-
bém deve ocorrer mais um 
upgrade no cardápio.

Outra conquista foi a 
aplicação de mudanças rei-
vindicadas pelo Sindicato 
no itinerário dos ônibus.

A principal delas é para 
que a linha dos funcioná-
rios que moram em Tauba-
té fosse direto pra fábrica, 
sem ficar rodando dentro de 
Pinda. Muitos trabalhadores 
ganharam uma redução de 
1 hora por dia dentro do ôni-
bus. É meia hora a menos 
pra ir e meia hora a menos 
pra voltar.

Além disso, mais duas 

Aparelhos de ar-condicionado sendo instalados  
no restaurante central da fábrica

Dirigentes sindicais na Gerdau durante entrada 
dos funcionários; rota dos ônibus mudou

Sindicato conquista reintegração 
de metalúrgico na Tenaris Confab

Luciano Tremembé, Fernando Gomes, e o 
advogado do sindicato, dr. Marcos Gonçalves

o sindicato, através do dr. 
Marcos, do nosso amigo 
(Luciano) Tremembé. De-
ram maior apoio e hoje eu 
estou aqui, graças a eles. 
Hoje está sendo um dia 
maravilhoso, eu sabia que 
Deus iria iluminar a gente 
pra ter essa vitória”, disse.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos conseguiu na Justiça 
do Trabalho a reintegração 
de mais um funcionário na 
Tenaris Confab no dia 13 de 
dezembro. Essa foi a quar-
ta reintegração na Confab 
apenas na atual gestão.

Fernando Gomes tem 53 
anos, já havia sido reinte-
grado em 2003 por acidente 
de trabalho. Em setembro 
deste ano a fábrica o de-
mitiu novamente alegando 
que ele já estava aposen-
tado.

“Eu nem dei entrada na 
aposentadoria ainda, fal-
tam sete anos pra eu me 
aposentar. Cortaram meu 
convênio tive que parar tra-
tamento. Eu sou acidenta-
do, tomo medicamento, não 

tive condições de pagar mé-
dico aí fora. Minha esposa 
teve que pagar tratamento 
particular”, disse.

Segundo Fernando, a 
empresa insistiu na sua de-
missão.

“Fui procurar a entida-
de que me defende que é 

linhas foram contratadas, a 
linha do Araretama agora 
está indo até o Bem Viver, 
a linha do Castolira agora 
também entra no bairro.

A linha do Bela Vista, que 
tem ponto inicial em frente à 
Ford, vai sair do Campo do 
Fluminense, o que vai faci-
litar pra vários funcionários. 
Essa mudança ainda não 
aconteceu, mas deve ser 

aplicada já neste mês.
Isso é reconhecimento 

da força de reivindicação 
dos trabalhadores e atua-
ção firme do comitê sindical 
de base, que se manteve 
inclusive no fim de ano.

Mudanças também ocor-
reram em função do aumen-
to de casos de Covid. Veja 
mais detalhes na coluna do 
presidente.

O ritmo de produção 
dentro da Novelis está de-
sumano. 

Todo mês a chefia 
aperta mais um pouco. 
Funcionário que é dispen-
sado a empresa não re-
põe. Máquina quebra e o 
chefe cobra a mesma pro-
dução do operador. 

Agora piorou de vez. A 
fábrica explodiu de casos 
de Covid, tem muita gente 
sendo afastada e a chefia 
continua querendo cobrar 
a mesma produção. 

Na Refusão está ab-
surdo. Já tinham subido a 
meta de produção do se-
tor pra 70 mil toneladas, o 
que já foi insano pra dar 

contar, e agora a meta 
de janeiro é 82 mil tone-
ladas. Impossível. A Re-
fusão já está fazendo 12 
horas POR DIA. Em todos 
os turnos falta efetivo pra 
dar conta da produção. A 
Laminação a Frio também 
está fazendo 12 horas e 
faltando muito funcionário.

O que já está aconte-
cendo é um absurdo. De 
que adianta fazer evento 
comemorando expansão 
se não dá o mínimo de 
condição? Olha o risco 
enorme de acontecer um 
acidente. 

Por que a Novelis não 
contrata mais gente? 

Todos estão em risco.

BRONCAMete

Novelis: Excesso de jornada

Depois de tanta cobran-
ça do Sindicato, a GV do 
Brasil está tomando medi-
das para diminuir o excesso 
de fumaça tóxica no setor 
de aciaria. 

Na virada do ano teve 
um paradão de manuten-
ção. Foram 4 dias - do dia 
29 de dezembro ao dia 2 de 
janeiro. No paradão foram 
feitos reparos no “trocador 
de calor”, limparam a tubu-
lação e trocaram a “casa de 
manga”. 

Segundo o dirigente Pa-
celi Alves, essa manuten-
ção amenizou, mas o que 
pode fazer a diferença mes-
mo é o reparo na tubulação 
do “despoeiramento”. Mês 

passado compraram as pe-
ças pra fazer isso, algumas 
já chegaram, os reparos fo-
ram iniciados, mas tem pe-
ças que tem prazo até abril 
pra chegar e concluir a ma-
nutenção dessa tubulação.

Esse excesso de fuma-
ça já foi falado em vários 
protestos do Sindicato e 
inclusive teve paralisação 
por causa disso no ano 
passado. A fumaça tóxica 
prejudica a saúde e ainda 
compromete a visibilidade 
dos operadores de ponte, o 
que aumenta o risco de aci-
dentes.

O Sindicato continuará 
cobrando até que esse pro-
blema seja solucionado.

GV do Brasil faz melhorias 
cobradas pelo sindicato

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FEM-CUT

e agora com PENSÃO COMPLETA
RESERVAS PELO WHATSAPP (11) 97552-1223

ITANHAÉM/SP
Pertinho da praia

Início do reparo no duto do “despoeiramento”

Adriano e Paceli e um dos protestos sobre isso

Divulgação
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O Sindicato dos Meta-
lúrgicos vai abrir inscrições 
para novas turmas dos cur-
sos gratuitos de informática 
básica e avançada.

A entidade vai oferecer 
170 vagas para cursos de 
informática básica, Excel 
avançado, Word e Power 
Point avançados, e Android.

A inscrição para sócios 
da entidade terá início no 
dia 24 e para a comunidade 
começa no dia 31. As inscri-
ções terminam no dia 4 de 
fevereiro, mas ocorrem por 
ordem de chegada e o início 
das aulas será no dia 7.

De acordo com o secre-
tário de Formação da en-
tidade, Nilson Conceição, 
as medidas de prevenção à 
pandemia de Covid-19 con-
tinuam. 

“Essa será a segunda 
turma desde quando come-

çou a pandemia. Fizemos 
várias adequações para 
atender ao distanciamento 
necessário, continuaremos 
fazendo medição da tem-
peratura, cobrando uso da 
máscara e o cartão de va-
cinação para efetuar a ins-
crição. É uma postura pela 
saúde de todos”, disse.

As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente e os 
interessados devem apre-
sentar no ato da matrícula 

um documento de identi-
ficação original com foto, 
comprovante de residência 
e o cartão de vacinação da 
Covid-19.

Os cursos têm duração 
de três meses. O de infor-
mática básica tem idade 
mínima de 12 anos e os de 
Excel avançado e Word e 
Power Point avançado são 
de 16 anos. O curso de An-
droid é voltado para a me-
lhor idade.

Sindicato abre inscrições para 
cursos gratuitos de informática

Última formatura, que ocorreu em dezembro, seguindo todos os 
cuidados de prevenção à pandemia

Homenagem para Mamão

O Comitê dos Aposen-
tados fez uma homenagem 
ao Renato Mamão durante o 
evento de fim de ano. 

Todos os dirigentes que 
usaram a palavra home-
nagearam o ex-presidente: 
José Antonio – Lagoinha, 
Marcio Fernandes, Valdir 

Augusto, Luciano Tremem-
bé, Herivelto Vela, Davi Ri-
beiro – Xuxa, Sergio Mar-
condes e Romeu Martins.

A família de Mamão tam-
bém esteve presente. 

Todos rezaram um pai 
nosso em memória de Re-
nato Marcondes de Oliveira.

Clube de Campo está com 
obras de ampliação

O Sindicato está fazen-
do uma obra de ampliação 
no Clube de Campo. Foi 
construída uma cobertura 
para instalação de mais 10 
churrasqueiras na frente do 
chalé. 

Logo teremos mais um 

espaço para receber os só-
cios do sindicato.

Lembrando que para 
entrar no clube não preci-
sa mais pegar aquela de-
claração na sede. O clube 
é exclusivo para sócios do 
sindicato.

Comitê dos aposentados faz 
sorteio de 22 prêmios

O CSA – Comitê Sindical 
dos Aposentados metalúrgi-
cos realizou em dezembro 
um sorteio de 22 prêmios 
para os sócios do comitê.

Como a tradicional fes-
ta de fim de ano ainda não 
pode ser realizada, o comitê 
fez o sorteio para valorizar 
os sócios aposentados.

Segundo o o coordena-
dor do comitê, José Antô-
nio – Lagoinha, o sorteio 
foi transparente e o evento 
contou com todas as nor-
mas de prevenção à Covid.

Xuxa, o sorteado José Evaristo, Serginho, ex-dirigente do CSA, 
Lagoinha, atual coordenador, e o dirigente Serginho Marcondes

Sorteados - Bicicleta: 
Luis Carlos da Silva, Fábio 
Henrique Teodoro, Fran-
cisco Luiz Ferraz da Silva, 
João Flauzino S. Filho, 
Roberto de Souza Duarte 
e Jorge Luiz Vieira / Fa-
queiro: Hélio Luiz Oliveira 
Neves, Benedito Custódio 
dos Santos / Sanduichei-
ra: Pedro Honorato dos 
Santos, Rinaldo Gregó-
rio Marcílio / Liquidifica-
dor: Eufrásio Gonçalves 
Pereira, Genário Neves / 

Forno elétrico: Elias Ro-
drigues Garcia, Paulo Ba-
tista Brandão / Batedeira: 
Dailton Ivan da Silva, José 
Evaristo da Silva
Aspirador de pó: José Sid-
ney da Silva / Aspirador 
Pó e Água: Arnaldo Batis-
ta Passos / Micro-ondas: 
Aroldo Bueno, Antônio 
Fontes de Oliveira Filho / 
Aspirador Vertical: Pau-
lo Cezar de Souza / Chur-
rasqueira Elétrica: Adão 
Carlos P. de Paula

Nas turmas, é comum ver mãe e filho fazendo 
curso juntos, como na família do companheiro 
José Vianey Feitosa, metalúrgico na Gerdau

No próximo dia 31 será 
feito o pagamento da PLR 
da Harsco, com 100% das 
metas atingidas. Em maio 
houve uma discussão gran-
de da PLR, após ameaça 
de greve a direção da Hars-
co apresentou uma nova 

proposta de PLR. R$ 1.000 
a mais no bolso do trabalha-
dor e assim o total da PLR 
subiu para R$ 5.000.

Parabéns para a comis-
são de PLR, ao dirigente 
Valdir Augusto e, principal-
mente, aos trabalhadores.

PLR da Harsco chega a 
100% das metas

O Sindicato faz aqui sua 
homenagem ao metalúrgi-
co Ademir Batista de Castro 
Júnior, o Juninho, que fale-
ceu vítima de um infarto no 
dia 4 de dezembro.

Juninho era soldador na 
Confab Equipamentos e 
trabalhou por muitos anos 
na Gerdau. Muito querido 
por todos,  participativo nos 
eventos e no futebol ama-
dor. Vá em paz Juninho.

Homenagem para Juninho


