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Partida de metalúrgicos contra a Seleção Master Paulista será no dia 2 de julho, no Campo da 
Ferroviária, em comemoração aos 30 anos do sindicato

Centrais organizam 
nova Greve Geral no 
dia 30 de junho

Mesmo com repressão, marcha a Brasília 
reuniu 200 mil trabalhadores em maio

Dia 2 de julho será um 
dia para conhecer de perto 
grandes craques do futebol 
brasileiro. 

Eles estarão em Pinda-
monhangaba no Campo da 
Ferroviária, no Jogo dos 30, 
uma partida em comemora-
ção aos 30 anos do Sindi-
cato dos Metalúrgicos.

Uma seleção de meta-
lúrgicos irá enfrentar joga-
dores da Seleção Master 
Paulista, às 10h.

13 grandes nomes já 
estão confirmados para o 
jogo. Ademir da Guia, Biro-
-Biro, Muller, Flavio Concei-
ção, Valdeir e João Paulo 
são alguns deles.

Uma grande data, mere-
ce um grande evento, que 
será aberto à toda a popu-
lação. A entrada será 1 kg 
de alimento.
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PPR
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CURSO DE PINTURA EM CAMISETA EM MOREIRA CÉSAR  
Inscrições 
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Jogo dos 30 vai trazer
13 craques do futebol

Sindicato convoca categoria para assembleia 
no dia 23 de junho, a partir das 17h

anos do sindicato
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BRONCAMete

GV: Agora mais essa? Erro de pagamento

Na sexta-feira, dia 23 
de junho, a partir das 17h, 
haverá assembleia sobre a 
Campanha Salarial na sede 
do sindicato.

A assembleia segue en-
caminhamento da plenária 
da FEM-CUT/SP, que reu-
niu 200 sindicalistas no últi-
mo dia 3.

O secretário geral do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
Luciano da Silva – Tre-
membé e o dirigente Ronal-
do Cardoso – Pit Bull esti-
veram lá.

O presidente da Fede-
ração, Luiz Carlos da Silva 
Dias, o Luizão, pontuou a 
grave crise econômica em 
que o Brasil se encontra, 
além das reformas que es-
tão tramitando no Congres-
so Nacional.

“Sempre soubemos da 
importância das cláusulas 
sociais e este ano daremos 
ainda mais centralidade 
para ela para combater a 
retirada de direitos”, desta-
ca Luizão.

Sindicalistas da CUT iniciam 
discussão da Campanha Salarial

Centrais organizam nova Greve 
Geral para o dia 30 de junho

Uma nova Greve Geral 
está programa para o dia 
30 de junho, contra as re-
formas Trabalhista, da Pre-
videncia e por Diretas Já.

A Reforma Trabalhista 
tem avançado no Congres-
so (PLC 38/2017). O texto 
aguarda votação na Comis-
são de Assuntos Sociais 

do Senado e está previsto 
para ser votado em plenário 
ainda neste mês. Por isso a 
CUT e as demais centrais 
sindicais ampliam a resis-
tência em todo o país.

No dia 24 de maio, mes-
mo com repressão policial, 
mais de 200 mil trabalhado-
res ocuparam Brasília. Uma 

comitiva de Pinda com 38 
pessoas esteve lá e tam-
bém sentiu os efeitos das 
inúmeras bombas de gás 
que era lançadas a todo 
momento.

Ações unificadas de vá-
rios sindicatos pela greve 
geral do dia 30 também de-
vem ocorrer em Pinda.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O STIMMME de Pindamonhangaba, Moreira César 
e Roseira, convoca todos os trabalhadores à partici-
parem da Assembléia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 23 de junho de 2017, às 17:00 horas 
em primeira convocação e às 17:30 horas e em segun-
da convocação na sede do Sindicato localizada à Rua 
Sete de Setembro, no 232/246, Bairro: Centro, cidade 
Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e deliberação ao sobre Ata da As-
sembléia geral anterior;

b) Aprovação de pauta de reivindicações da Campanha 
Salarial/17 (cláusulas de natureza social e econômica), 
que será encaminhada às Entidades Sindicais Patro-
nais (Grupos de negociações); para a próxima data 
base da categoria metalúrgica;

c) Autorização para diretoria celebrar Convenção, e/ou 
Acordo, e/ou Contrato Coletivo de Trabalho, bem como 
instaurar Dissídio Coletivo;

d) Outros assuntos de interesse da categoria.

Pindamonhangaba, 19 de junho de 2017.

Herivelto dos Santos Moraes, presidente

A direção da GV do 
Brasil, do Grupo Simec, 
continua deixando o setor 
da Aciaria abandonado, 
nas mãos de um gerente 
ditador que não respeita 
os funcionários, impõe 
uma jornada irregular, 
sem as folgas previstas 
em lei, e não respeita nem 
os gestores da área. 

Pelo que parece, a di-
reção da empresa é coni-
vente com os desmandos 
desse mexicano.

E se já não bastasse 
essa jornada absurda, 
todo mês o pessoal tem 
que ir no RH reclamar 
da falta de horas extras 

no holerite. Muitos casos, 
ocorrendo mais de uma 
vez. Não dá pra acreditar 
que foram apenas “enga-
nos”.

Reforçamos aqui que 
a Convenção Coletiva de 
Trabalho estipula que a 
empresa tem que pagar a 
diferença de erros no pa-
gamento em até 3 dias.

A falta de uniformes 
também está terrível. Não 
cumprem nem o que com-
binam com a chefia.

A demora para agen-
dar homologações dos 
demitidos é outro absur-
do, além da já habitual fal-
ta de educação desse RH.

Os trabalhadores da 
Tenaris Coating elege-
ram no dia 13 de junho os 
novos membros da Cipa 
(Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes).

Ao total, 134 votos 
elegeram sete represen-
tantes. O mais votado foi 
Carlos Augusto Silva Pal-
meira, com 25 votos. 

Também foram eleitos 
como titulares Emerson 

Kleber dos Santos (23 vo-
tos), Gerson José Galhar-
do (18) e Adilson da Silva 
Velasco (16). 

Como suplentes foram 
eleitos Carlos Augusto 
Csehak (12 votos), Va-
nuncio Victor Teixeira (9) 
e Maria Gabriela Alexan-
dre Silva (8).

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

Trabalhadores da Tenaris 
Coating elegem nova Cipa

Direção do sindicato na apuração dos votos 

Sindicato terá curso de 
pintura em camiseta

O Sindicato dos Metalúr-
gicos está com inscrições 
abertas para o curso de 
Pintura e Customização de 
Camisetas, em Moreira Cé-
sar, a preços acessíveis. 

O curso é aberto à toda 
a população e será minis-
trado por Elaine Amaral, 
que tem 22 anos de expe-
riência como professora de 
artesanato em Pinda. 

São dois meses de cur-
so com duração de 40 ho-
ras, duas aulas por sema-
na, ao custo de R$ 50 cada 
mês. Sócios do sindicato 
pagam R$ 30 cada mês. 

O sindicato está disponi-
bilizando sua estrutura e irá 
repassar as taxas integral-

mente para a professora.
As inscrições serão fei-

tas até o dia 30 na subsede 
do sindicato, na rua Albert 
Sabim, 40, Terra dos Ipês 
1. O preenchimento das va-
gas é por ordem de chega-
da. Informações pelo telefo-
ne 3637-3634.

O secretário geral do 
sindicato, Luciano da 
Silva - Tremembé, e 
o dirigente Ronaldo 
Cardoso - Pit Bull, na 
plenária que reuniu 
200 sindicalistas 
metalúrgicos na 
sede da FEM-CUT/
SP

Comitiva de Pinda presente na ocupação de Brasília, no 
dia 24 de maio; no detalhe, o presidente Herivelto Vela
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Palmeiras Corinthians São Paulo

Axel
Corinthians

PavãoEzequiel

Sérgio

Guarani Corinthians

Flávio Conceição

Batata

Sérgio Luíz de Araújo 
foi o goleiro titular da 

equipe que derrotou o 
Corinthians na final do 

Campeonato Paulista de 
1993, quebrando um jejum 

de 16 anos sem títulos. 
Foi campeão Paulista, 

Brasileiro (melhor goleiro 
1997), Libertadores e Copa 

dos Campeões. Passou 
pelo Flamengo e Itumbiara.

Palmeiras

São Paulo
Wanderley Gonçalves 
Barbosa defendeu o 

Corinthias de 1998 a 2002, 
anos em que foi campeão 
Paulista, Brasileiro e da 

Copa do Brasil. O zagueiro 
formou uma boa dupla 

com Gamarra. Passou pelo 
Internacional de Limeira, 

Ituano, entre outros.

Corinthians
Marcelo Pereira Moreira 

foi eleito em 1994 o 
melhor lateral-direito do 
Campeonato Brasileiro e 
ganhou a Bola de Prata 

da revista Placar. Foi uma 
grande aposta do técnico 
Telê Santana. No mesmo 
ano conquistou a Copa 

Conmebol.

O meio-campista Axel 
Rodrigues de Arruda tem 

15 clubes na carreira, 
inclusive do exterior, além 
de uma passagem pela 

seleção brasileira de 1992, 
de Carlos Alberto Parreira. 

Foi Campeão Paulista 
pelo São Paulo em 2000, 

quando tinha 30 anos, 
mas a maior parte da sua 

carreira foi no Santos.

Santos

Muller

Flávio Conceição foi 
campeão paulista e brasi-
leiro pelo Palmeiras e teve 
participação nas Olimpía-
das de Atlanta (1996). Ga-
nhou a Copa das Américas 

pelo La Coruña, passou 
por Real Madrid e outros 
três times europeus, com 
títulos na Liga dos Cam-

peões e na Supercopa da 
Europa.

O volante Ezequiel Ataliba 
foi campeão Brasileiro 
pelo Corinthians em 
1990, também pela 

Supercopa, Copa do Brasil, 
Campeonato Paulista. 
Também foi campeão 
paulista pelo Ituano. 

Começou na base do 
Ponte Preta.

Corinthians

Palmeiras

Ademir da Guia, o “Divino” 
é o maior ídolo da história 
do Palmeiras, no qual foi 
titular absoluto por mais 
de 16 anos. Durante sua 

passagem, o  alviverde foi 
pentacampeão brasileiro. 
Também é considerado 

pela crítica um dos 
melhores jogadores do 

futebol brasileiro de todos 
os tempos. 

Luís Antônio Corrêa 
da Costa, foi campeão 
brasileiro em 1986 e 

em 1991 (e artilheiro no 
de 1987), bicampeão 
da Libertadores em 

1992 e 1993 e da Copa 
Intercontinental. Ainda pelo 

São Paulo foi campeão 
paulista e da Supercopa. 
Jogou no Palmeiras e no 

Cruzeiro.

Antônio José da Silva Filho 
é um dos maiores ídolos 

da história do Corinthians. 
Com carisma, exercia 

certa liderança na equipe, 
tanto que participou da 
Democracia Corintiana, 

movimento político iniciado 
nos anos  80. Foi campeão 

paulista três vezes e 
chegou a ser convocado 
para a Seleção Brasileira.

Sérgio Luís Donizett 
chamou atenção no 

Campeonato Brasileiro de 
1986, quando o Guarani foi 

vice-campeão. Jogou na 
Seleção Brasileira na Copa 

América de 1991. Foi o 
melhor jogador estrangeiro 
quando defendeu o Bari, 

da Itália, em 1990.

João Paulo

Biro-BiroAdemir da Guia

O zagueiro Gino Fernando 
Gomes Salério começou 

no Corinthians, onde 
foi campeão estadual 
de 1997, mas teve um 
momento marcante no 

Paysandu quando levantou 
o troféu da Copa dos 
Campeões, após uma 

campanha surpreendente.

Gino

O centro-avante Claudinei 
Alexandre Pires foi o único 

jogador do Corinthians 
a conquistar três 

Campeonatos Brasileiros 
(1990, 1998 e 1999). Raras 

vezes um jogador tenha 
se identificado tanto com a 
torcida quanto ele, que foi 

eternizado com os gritos de 
“EL EL EL 

o Dinei é da Fiel”. 

Dinei

Sindicato dos Metalúrgicos vai realizar o “Jogo dos 30”

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos irá realizar no do-
mingo, dia 2 de julho, às 
10h, no campo da Ferro-
viária o Jogo dos 30, um 
grande evento em come-
moraçao aos 30 anos do 
sindicato.

A partida será um 
amistoso com jogadores 
da Seleção Paulista Mas-

ter e uma seleção de me-
talúrgicos, sócios do sindi-
cato com mais 40 anos. 

O evento será aberto a 
toda a população. A entra-
da será 1 kg de alimento 
não perecível que será 
revertido para ação social 
do sindicato.

Veja os craques que já 
confirmaram presença.

Flamengo
Valdeir

O volante Valdeir Bispo dos 
Santos integrou a equipe 
do Flamengo que foi vice-
campeã carioca em 1989. 
Ele foi campeão paraense 
pelo Paysandu em 1992 
e campeão catarinense 

pelo Figueirense em 
1999. Também jogou pelo 

Guarani, Botafogo de 
Ribeirão Preto, Portuguesa 

Santista entre outros.
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João Gay, 
um grande companheiro

Homenagem póstuma a João Batista de Campos, 
um dos dirigentes mais antigos do sindicato

Greve pela Campanha 
Salarial na Gerdau no 
dia 8/10/14

Um homem de caráter 
indiscutível. Assim João 
Batista de Campos, o po-
pular João Gay, é lembra-
do carinhosamente por sua 
esposa Edneia Aparecida 
Vieira de Campos.

Um dos dirigentes mais 
antigos do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba faleceu no dia 6 
de junho. Desde 2015 ele 
vinha sofrendo com uma 
doença neurológica que foi 
progredindo.

O metalúrgico entrou na 
Gerdau em 1980, como tor-
neiro da oficina de cilindros. 
Em 1999 entrou para o sin-
dicato, há 18 anos.

João foi uma das pesso-
as que teve uma atuação 
importante em 2009 para 
restabelecer a democracia 
na entidade sindical. Na-
quele ano ocorreu um lon-
go e difícil processo eleito-
ral que resultou na eleição 
do então presidente Romeu 
Martins.

“O João era um dirigen-
te que não aparecia muito. 
Mas ele tinha um contato 
pessoal, ali cara a cara com 

o trabalhador, que na sua 
argumentação ele conquis-
tava muitas pessoas. Por 
isso foi fundamental ter ele 
com a gente. E o pessoal 
gostava muito dele. Real-
mente uma grande perda 
para todos nós”, disse Ro-
meu.

Aos 58 anos, João dei-
xa a esposa e duas filhas 
– Thays de 22 anos, e Laia-
ne, de 17.

“Ele era meio bravo, mas 

sempre ajudou muito a gen-
te, sempre se preocupava 
com a nossa educação. A 
minha faculdade, a minha 
profissão de arquiteta, foi 
tudo ele que me deu”, disse 
Thays.

A direção do Sindicato 
dos Metalúrgicos externa 
o seu pesar nessa singela 
homenagem e deseja força 
a todos os familiares e ami-
gos deste grande compa-
nheiro.

Última vez que João 
esteve no sindicato, 
em 18/12/15

Trabalhadores da Bundy 
aprovam nova proposta de PPR

Os trabalhadores da 
Bundy aprovaram no dia 7, 
uma nova proposta de PPR 
(Programa de Participação 
nos Resultados) que pode-
rá chegar a R$ 2.280,00.

A primeira parcela será 
de R$ 1.000 com paga-
mento para o dia 30 de 
junho. A segunda parcela, 
com metas, será paga em 
janeiro.

A categoria havia rejei-

tado a primeira proposta 
da empresa no dia 29 de 
maio.

Segundo o dirigente do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos José Ivanez – Gato, na 
nova proposta o valor da 
primeira parcela, que é fixa, 
está maior.

“Ainda temos dificulda-
de com relação às metas, 
que não estão de acordo 
com a realidade da fábri-

ca, por isso ter aumentado 
o valor da primeira parcela 
foi um avanço importante. 
Parabéns a todos pela luta 
para restabelecer a nego-
ciação e alcançar uma pro-
posta melhor”, disse.

Além da retomada das 
negociações entre sindica-
to e empresa, a categoria 
também conseguiu reto-
mar a participação da co-
missão de PPR.

Trabalhadores da Bontaz 
conquistam aumento de 
9,62% na PLR

Luciano da Silva - Tremembé conversa com 
trabalhadoras antes da assembleia

Os trabalhadores da 
Bontaz aprovaram no dia 
8 a proposta de PLR (Par-
ticipação nos Lucros e Re-
sultados), com um aumen-
to de 9,62% com relação 
à PLR do ano passado. O 
valor será pago em parcela 
única em janeiro de 2018.

Segundo o secretário 
geral do Sindicato dos Me-
talúrgicos, Luciano da Silva 
– Tremembé, além do au-
mento também será aplica-
do um plano de incentivo.

“Um bônus também 

será pago seguindo sete 
critérios de pontuação. As 
trabalhadoras gostaram da 
conquista, participaram da 
discussão e o sindicato vai 
continuar negociando ou-
tras reivindicações da cate-
goria”, disse Tremembé.

A Bontaz é uma fábrica 
de autopeças que hoje con-
ta com 30 trabalhadores, 
a maioria mulheres. Ela 
integra o setor patronal do 
Grupo 3, um dos mais in-
transigentes na Campanha 
Salarial de 2016.

O sindicato esteve em reunião no dia 1º 
no INSS de Taubaté, para conhecer o novo 
gerente regional, Marco Aurélio Ferreira 
de Morais, e apresentar reivindicações dos 
trabalhadores. Os sindicalistas Celinho e 
Rodolfo falaram sobre a realidade das fábricas 
e também de algumas divergências em 
perícias, como o caso do Adilson Velasco, entre 
outros. A reunião foi muito produtiva.

Reunião INSS

Assembleia que aprovou nova prosta; ao microfone, 
o dirigente sindical Ivanez - Gato

Os dirigentes Nilson, André Dantis e Rivelino 
estiveram na FEM-CUT/SP no dia 30 de maio 
em reunião do Coletivo de Igualdade Racial. 
Pinda irá sediar a próxima reunião do coletivo, 
que irá ocorrer no dia 23 de agosto.

Igualdade Racial

Divulgação


