
Ao longo do domingo, 1º 
de Maio – Dia do Trabalha-
dor, cerca de 3.500 pessoas 
estiveram na festa realizada 
pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos no Sítio 4 Milhas. Foi o 
maior público do evento que 
é realizado desde 2011.

O evento começou com 
uma missa, teve recreação 
para as crianças com vários 
brinquedos infláveis, shows 
de pagode, sertanejo e sor-
teios de um carro, três mo-
tos e dez TVs, além de vá-
rios prêmios exclusivos para 
quem estava na festa. 

O evento é um esforço 
da direção do sindicato para 
valorizar o sócio da entida-
de. 

Durante o dia, a direção 
do sindicato também falou 
sobre a importância da de-
mocracia e sobre o cenário 
político nacional.

3.500 pessoas participam 
da festa dos metalúrgicos 
pelo Dia do Trabalhador

Palavra do Presidente

Renato Mamão, presidente

Evento lotou o Sítio 4 Milhas por todo o dia, com show de pagode, sertanejo e sorteio de prêmios

Vagner Luis dos Santos tem 15 anos de 
empresa quase não acreditou que era o grande 
ganhador do Gol 2017 completão

Ganhador do carro é da 
Tenaris Coating (Socotherm)
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“Veio na melhor hora. Perdi meu carro em um acidente 
da Dutra no ano passado, deu perda total. Financiei outro 
carro, ano 2010, que estou lutando pra pagar e agora ganhei 
um carro zero, coisa que eu nunca tive, é por Deus. Quero 
dizer aos companheiros que vale a pena confiar.”

Mais uma vez o even-
to do sindicato pelo 1º de 
maio surpreendeu. Foi o 
maior público até hoje.

Esse ano teve a missa, 
que lotou o salão também. 
Agradeço muito ao padre 
Victor Hugo e sua equipe 
por ter aceitado nosso pe-
dido e ter feito uma cele-
bração tão bonita.

A grande maioria levou 
a família no evento. É isso 
que deixa a gente feliz e 
com vontade de sempre 
melhorar a festa. 

Agradeço a toda a dire-
toria do sindicato pelo em-
penho na organização. 

Quero falar também de 

outro acontecimento impor-
tantíssimo, que é o proces-
so de insalubridade e peri-
culosidade da Confab.

Várias gestões já pas-
saram pelo sindicato sem 
conseguir uma solução para 
esse caso, que se arrasta 

desde 1991.
Finalmente temos uma 

proposta que pode ser 
apresentada para a ca-
tegoria. Foram inúmeras 
reuniões, durante anos, 
até que o acordo abran-
gesse aquilo que foi deter-
minado pela sentença. 

Eu, como presiden-
te, como sindicalista pela 
Confab, e em nome do co-
mitê sindical de base, rea-
firmo aqui o compromisso 
do sindicato em fazer tudo 
com transparência. Sem-
pre iremos defender o di-
reito do trabalhador.

ASSEMBLEIA 
DIA 22/05

a partir das 12h
PROCESSO INSALUBRIDADE E 
PERICUSOLIDADE DA CONFAB

CONVOCAÇÃO PLANTÃO JURÍDICO
Dias 18, 19, 20 e 21 

das 9h às 17h
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Veja as fotos da galera na nossa 
página

facebook.com.br/sindmetalpinda

É o sindicato cada vez 
mais perto do trabalhador!

A cada ano a festa dos metalúrgicos pelo Dia do 
Trabalhador cresce em público e em organização

“Parabéns pela unidade companheiros (as)! É essa mesma unidade 
que precisaremos para impedir a retirada dos direitos conquistados 
com muitos anos de luta. Teremos duras batalhas pela frente, como 
o combate à terceirização, e contamos com o apoio de vocês para 
enfrentar o projeto dos patrões para o nosso país.”

Herivelto Vela, futuro presidente

Vários prêmios também foram 
sorteados por cupom, só para quem 
estava presente

Brinquedos infláveis, cama elástica e a 
piscina de bolinhas garantiram a festa 
da criançada

Pela 1ª vez, o sindicato organizou a 
Missa do Trabalhador, pelo Dia de São 
José Operário; o salão ficou lotado

Marcinho, que participa na Paróquia 
Espírito Santo, no Gurilândia, em 
Taubaté, tocou e cantou na missa

Com show de pagode e também de 
sertanejo, muitos ficaram o dia todo no 
evento do sindicato no Sítio 4 Milhas

Dirigentes sindicais também 
participaram da procissão de entrada e 
das leituras na missa

Direção falou sobre a importância da 
democracia e fez uma análise do cenário 
político nacional do ponto de vista sindical

“Que São 
José Operário 
abençoe todos 
os trabalhadores 
e suas famílias 
neste dia.”

Padre Victor Hugo
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Também saiu uma TV para a Elfer, e o 
ganhador foi o Amauri Rodrigues

Benedito Fernandes, da Bundy, ganhou 
uma TV LG Smart de 43’’

Thiago Henrique Ferreira da Silva, da 
Latasa, também ganhou uma TV

Eduardo Beserra de Souza, da Latasa, 
ganhou uma TV

Geraldo Donizete Moreira, da Confab 
Equipamentos, ganhou uma TV

Rogério Regueiro Luiz, do Comitê dos 
Aposentados, ganhou uma TV

Sidney de Prado, da Tecn-Serv, ganhou 
uma TV

Edvandro dos Santos Ferraz, da Elfer, 
ganhou uma moto Honda CG 125 cc

Deivid Luiz e Sérgio Murilo, ambos da 
Incomisa, ganharam TVs Smart de 43”

Um carro, três motos e dez TVs: Esforço da 
entidade para valorizar o sócio do sindicato

“Parabéns ao 
Vagner, aos 
ganhadores 
e a todos que 
participaram. Esses 
prêmios e essa festa 
são um esforço 
nosso para valorizar 
os sócios da 
entidade, aqueles 
que somam na luta 
pelo fortalecimento 
da categoria.”

Renato Mamão

Comemoração do sorteio do carro foi geral! Dirigentes do sindicato e muitos colegas de trabalho 
do Vagner foram cumprimentá-lo e se sentiram felizes por ser ele o grande ganhador

Anderson e Edvandro, 
na hora do sorteio

Na Novelis, o Gerson Adauto 
Damasceno e o Wladimir de Moraes 
Araújo ganharam motos Honda CG e o 
Domingos de Oliveira, uma TV



Ano VI, Edição 83, Maio de 2016.4

Expediente. 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: Renato Marcondes de Oliveira / Secretário de Comunicação: Benedito Sérgio 
Irineu / 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: 3644-1540 / Redação: (12) 3644-1544 / imprensa@sindmetalpinda.com.br / www.sindmetalpinda.com.br

Sindicato convoca assembleia do processo 
da Confab para domingo, dia 22, às 12h

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, 
Moreira César e Roseira, convoca os trabalhadores da 
Confab Industrial S/A - Unidade Tubos, Confab Industrial S/A 
- Unidade Equipamentos - Moreira César e Tenaris Coating 
S/A (Socotherm do Brasil S/A) que foram contemplados 
na sentença e acórdão dos processos 650/1991, 651/1991 
e 466/2005 para participarem da Assembleia Extraordinária 
que será realizada no dia 22, mês de maio de 2016, às 12:00 
horas em primeira convocação e às 13:00 horas em segunda 
convocação na sede do sindicato, que fica localizada 
à Rua Sete de Setembro, nº 232/246, centro, cidade de 
Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:

a) Conhecimento e deliberação para aprovação 
ou não de proposta de acordo judicial junto às 
reclamadas acima citadas sobre a insalubridade e a 
periculosidade;

b) O sindicato informa que fará plantão judiciário 
para esclarecer dúvidas e dar conhecimento da 
proposta de acordo judicial a todos os trabalhadores 
contemplados nos respectivos processos nos dias 
18, 19, 20 e 21, das 9h às 17h, do corrente mês.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Renato Marcondes de Oliveira
Presidente

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2016.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos convoca os trabalha-
dores da Tenaris Confab, 
das unidades Tubos, Equi-
pamentos e Tenaris Coating 
(antiga Socotherm) para 
assembleia sobre os pro-
cessos de periculosidade e 
insalubridade, que se arras-
tam desde 1991 e envolvem 
cerca de 2.100 funcionários.

A assembleia será no 
domingo, dia 22, na sede do 
sindicato, a partir das 12h. 
Devem comparecer todos 
os contemplados na sen-
tença e acórdão dos pro-
cessos 650/1991, 651/1991 
e 466/2005. A assembleia 
será restrita aos envolvidos, 
que deverão apresentar do-
cumento de identificação. 
Para esclarecer dúvidas, o 
Departamento Jurídico fará 
plantão no sindicato nos 
dias 18, 19, 20 e 21, das 9h 
às 17h.

Em nome do Comitê Sin-
dical das Confabs, o presi-
dente Renato Mamão, afir-
mou que há muitos anos a 
entidade luta para concluir 
esse processo. “Várias ges-
tões já passaram pelo sindi-
cato sem conseguir uma so-
lução. Foi muito difícil fazer 
com que o acordo abranges-
se algumas funções que a 
fábrica estava relutante em 
incluir conforme determina a 
sentença e o acórdão. Final-
mente temos uma proposta 
que pode ser apresentada 
para o trabalhador”, disse.

Ainda segundo Mamão, 

o sindicato montará uma es-
trutura especial para a dis-
cussão do acordo. “Estamos 
dando ampla divulgação. A 
partir do dia 18 colocaremos 
uma listagem no sindicato 
com todos os nomes e fa-
remos quatro dias de plan-

tão justamente para dar a 
oportunidade do trabalhador 
verificar a sua situação no 
processo e tirar todas as dú-
vidas. Queremos conduzir 
essa assembleia da forma 
mais transparente possível”, 
disse.

Assembleia aprova que o sindicato entre com 
ação judicial coletiva contra a medida

Ato nacional protesta contra 
corte de benefícios na Gerdau

Os trabalhadores da Ger-
dau fizeram um ato nacional 
no dia 13, contra o corte de 
benefícios que será feito em 
todas as unidades. 

Em Pinda, além da para-
lisação, a categoria também 
aprovou que o Sindicato 
dos Metalúrgicos entre com 
ação judicial coletiva contra 
a medida.

A empresa afirmou que 
pretende aplicar o pacote de 
redução no dia 1º de junho, 
com cortes no auxílio para 
medicamentos, no auxílio 
odontológico, nas bolsas de 
estudo, entre outros.

Segundo Herivelto Mo-
raes – Vela, durante o pro-

testo, também foi reclamado 
o baixo efetivo nos setores 
Acabamentos Leve, Pesado 
e Aciaria, que tem gerado 
acúmulos de função e riscos 
para a segurança.

“Esse ato nacional mos-
tra que os trabalhadores não 
vão aceitar a redução de di-
reitos, seja pela direção da 
Gerdau, seja por um novo 
governo que representa os 
interesses dos patrões”, dis-
se.

O ato também protestou 
contra a intransigência da 
Gerdau por ainda não ter 
atendido a pauta da Campa-
nha Salarial 2015 em várias 
unidades.

Assembleia com o turno da manhã aprovou PPR 
e respaldou a negociação

Mesmo em baixa, Harsco 
mantém PPR e benefícios

Os trabalhadores da 
Harsco aprovaram no dia 
10, o valor da PPR (Pro-
grama de Participação nos 
Resultados), que será de 
R$ 2.842,17 para cada fun-
cionário. A primeira parcela, 
sem metas, será paga no 
dia 30 de julho, e a segun-
da parcela, com metas, em 
janeiro de 2017.

Na Harsco, a PPR é 
paga em partes iguais, ou 
seja, todos os funcionários 
recebem o mesmo valor. A 
negociação teve participa-
ção da Comissão de PPR.

Segundo o dirigente 
sindical Valdir Augusto, as 
metas estão ajustadas e o 

resultado tem sido atingido 
nos últimos anos.

“Em abril houve a discus-
são do convênio médico, 
a empresa disse que faria 
um corte drástico, mas fe-
lizmente conseguimos re-
verter isso e ainda manter 
o mesmo PPR do ano pas-
sado. Parabéns para a Co-
missão de PPR e para os 
trabalhadores.”

No dia 1º de maio entrou 
em vigor o novo convênio 
médico, que passou de Uni-
med para Saúde Bradesco 
e agora engloba o plano 
odontológico. O benefício 
para compra de remédios 
também foi mantido.

Com produção alta, PPR da Novelis injeta 
R$ 5 milhões na economia de Pinda

No dia 5, os trabalhado-
res da Novelis receberam 
a segunda parcela da PPR 
(Programa de Participação 
nos Resultados) 2015-2016. 

A PPR da Novelis é pro-
porcional ao salário. O teto 
do valor do período que se 
encerrou era de 2,5 salários. 
Com a produção atingida, o 
resultado foi de 2,26 salá-
rios, o que equivale a 90,4% 
da meta, índice alto na ava-
liação do sindicato. 

“Isso mostra que as me-
tas estão próximas da rea-
lidade da empresa. Quero 
parabenizar a Comissão de 
PPR que acompanha junto 
com a gente mês a mês a 
produção e realmente faz 

a discussão”, disse o coor-
denador do Comitê Sindical 
Novelis, Odirley Prado.

O valor pago nessa quin-
ta-feira também inclui um 
acréscimo de 0,2 salário, 
que foi negociado na Cam-
panha Salarial 2015, após 

duas paralisações.
Para o próximo perío-

do, o valor total será maior, 
de 2,7 salários. A primeira 
parcela, de 1,1 salário sem 
metas, será paga no dia 8 
de agosto e a segunda, com 
metas, em maio de 2017.

Sindicato fala aos trabalhadores sobre a PPR, 
com o adicional conquistado na campanha 
salarial, após duas paralisações

foto Marcelo Pepeo


