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Cada um dos 950 trabalhadores horistas recebeu R$ 1.800; o valor é 80% maior que o do ano 
passado e foi pago inclusive para os trabalhadores afastados por até um ano na empresa

A mobilização dos traba-
lhadores junto com seu sin-
dicato conseguiu mais uma 
importante medida para 
Pindamonhangaba. 

Os trabalhadores da Te-
naris Confab não acredita-
ram no discurso de crise da 
empresa, ameaçaram en-
trar em greve e conquista-
ram um abono de R$ 1.800, 
que injetou sozinho R$ 1,7 
milhão na economia da ci-
dade no último dia 20.

Lá na Confab, já foi apli-
cado o reajuste da inflação 
e estão garantidos todos os 
direitos da Convenção Co-
letiva de Trabalho.

A direção do sindicato 
parabeniza os trabalhado-
res da Confab, que mostra-
ram unidade e isso deu for-
ça na mesa de negociação.

CUT colhe 
assinaturas  
contra reforma 
trabalhista
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Protestos pressionam 
patrões pela 
Campanha Salarial

Sindicato está fazendo nova maratona de 
paralisações para pressionar a Fiesp Pág. 2

Abono da Confab 
injeta R$ 1,7 milhão 
na economia de Pinda

Sócio do sindicato ganha 
1ª parcela do empréstimo*

*Válido somente para contrato de margem livre.

99612-8008
3642-8900

Parceria válida para qualquer 
membro da família do sócio

Aposentado
Pensionista do INSS
Forças Armadas
Funcionário Público 
Estadual e Federal

-
-
-
-

Av. Dr. Jorge Tibiriçá, 41

Clube de Campo está 
aberto novamente 
para os sócios

Clube recebeu nova piscina, novo lago e 
muitas obras de infraestrutura Pág. 6

CNPJ 45.379.252/0001-01
Sind. Met. Pindaᵇᵃ

Gilson Leandro

Marcelo Bitencourt - Pepeo
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Eu sei que tem traba-
lhadores que não gostam 
do Lula. Nem todo mundo 
enxerga a perseguição 
política que há muitos e  
muitos anos ele enfrenta.

Desde quando fazia 
assembleia em cima de 
uma kombi no ABC, já 
tinha perseguição.  Ele 
falava: “Levanta o braço 
e deixa levantado. Vamos 
ficar 10 minutos assim 
pra ver se mídia enxerga 
que a gente está em gre-
ve.”

O Lula não é persegui-
do por um triplex, por um 
pedalinho, é perseguido 
por aquilo que ele repre-
senta, que é a força da 
classe trabalhadora. 

Não simplesmente por-
que foi um peão de fábrica 
que chegou ao posto mais 
importante, mas porque 
chegou lá e fez diferente, 
mostrou que é possível.

Lula tirou o Brasil do 
mapa da fome, levou luz 
onde o mercado não quis 
levar, levou água onde o 
mercado não quis levar.

A ideia de um Estado 

Guerreiro 
do povo 
brasileiro

*Herivelto Vela é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

forte, capaz de amparar 
aqueles pra quem o mer-
cado não dá a mínima, é 
que incomoda.

A ideia de um país li-
vre do FMI, que força os 
bancos privados a bai-
xarem juros e liberarem 
crédito é que incomoda.

A ideia de aumento 
do salário mínimo, para 
diminuir a desigualdade 
social, é que incomoda.

Eles precisam destruir 
essas conquistas pra ter 
uma condição que per-
mita entregar a aposen-
tadoria e até o SUS para 
a iniciativa privada.

Enquanto políticos 
criminosos são coloca-
dos como santos mesmo 
com todas as provas de 
corrupção, a mídia esco-
lhe o Lula pra bater todo 
dia, mesmo sem provas.

Quem viveu a era 
FHC, sabe como o país 
melhorou com esse guer-
reiro, do povo brasileiro.

Por Herivelto Vela*

Protestos pressionam patrões 
pela Campanha Salarial

O Sindicato dos Metalúr-
gicos está realizando mais 
uma maratona de paralisa-
ções nas fábricas de Pinda 
pela Campanha Salarial.

Em todas as fábricas, a 
mobilização tem recebido 
adesão total dos trabalha-
dores. 

A reivindicação é de 4% 
de aumento salarial, reno-
vação da CCT - Convenção 
Coletiva de Trabalho e in-
clusão da cláusula de sal-
vaguarda.

Novelis. A Novelis já 
aplicou o reajuste da infla-
ção, de 1,73%. Segundo o 
o secretário de Finanças, 
Sérgio da Silva, a medi-
da foi vista como manobra 

pela direção do sindicato. 
“1,73% ela fez só pra 

desmobilizar. O que tem é 
o desmanche dos direitos 
trabalhistas. Pra resolver, 
é cruzar o braço”, disse 
Sérgio.

Gerdau
Até o momento a Ger-

dau também não aceitou a 
reivindicação da categoria, 
de 4%, de acordo com  o 
vice-presidente do sindica-
to, André Oliveira – Andre-
zão . 

“Quando a empresa es-
tava em situação ruim, o 
trabalhador aceitou algu-
mas condições para aju-
dar a empresa durante a 
crise e agora que está com 

produção altíssima, com 
hora-extra, a empresa não 
reconhece o esforço do 
trabalhador”, disse.

GV do Brasil
Na GV não tem reajuste 

e ainda voltaram a ter pro-
blemas como erros de pa-
gamento de horas-extras. 

Segundo o dirigente 
Paceli Alves, esse mes-
mo problema foi o estopim 
da greve que ocorreu em 
agosto. 

“Pessoal trabalha o mês 
inteiro e quando fecha o 
ponto está lá, cinco, sete 
dias a menos. Se tiver que 
parar a fábrica de novo pra 
empresa respeitar nós va-
mos parar”, disse Paceli.

“Pra resolver, é cruzar o braço”, Sérgio - Novelis

Elfer elege nova Cipa

Parabéns aos novos membros da Cipa da Elfer. 
Foram eleitos Jonathan Bueno, com 23 votos, 
Lucas Leal, com 12, Silvio Vidal - 14 e Robert 
Cursino - 17 (sequencia da foto). O dirigente 
Anderson (ao centro) acompanhou todo o 
processo, que transcorreu com normalidade, 
e deseja aos novos membros uma boa gestão, 
que vocês consigam atuar para a melhoria do 
ambiente de trabalho.

COLÔNIA DE FÉRIAS UBATUBAInscrições
6 a 10/nov
Sorteio e pgto.
10/nov - 17h

Natal
Dias  22, 23, 24, 25 e 26/12

Ano Novo 
Dias 29, 30, 31/12, 1 e 2/01

2 sorteios

“Produção está altíssima, com excesso de hora-extra”
Andrezão - Gerdau

“Se tiver que parar de novo, vamos parar”, Paceli - GV

Divulgação
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BRONCAMete

GV do Brasil: Sherek sem noção

Harsco: Operador sem refeição

Tem gente na GV que 
assistiu muito filme de 
ação. A hora que o She-
rek coloca o coldre no 
corpo ele esquece que 
sua função é proteger o 
patrimônio e zelar pela 
segurança e pensa que é 
o Capitão Nascimento, da 
Tropa de Elite.

Se ele vê um funcio-
nário, que ele sabe que 
é funcionário, sem o cra-
chá, nooossa, só falta dar 
pirueta. Vai pra cima do 
cara com a mão na arma, 
intimidando.

O duro é que essa 
brincadeira custou caro. A 
médica da empresa esta-
va junto e pediu pra liberar 
o funcionário, o Sherek foi 
pra cima da médica tam-
bém, com a mão na arma, 
falou desaforo pra ela. 

Outros dois seguran-
ças da Alvo que viram o 

absurdo, tentaram falar 
com ele. Não teve jeito e 
os dois acabaram sendo 
demitidos depois.

Sherek, preste aten-
ção, você está muito lon-
ge de ter autoridade na 
empresa. Não é essa 
arma, com a qual você 
fica valente, que te dá au-
toridade. É atitude. 

Essa sua postura já vi-
rou piada entre os funcio-
nários. E agora tem gente 
falando em te denunciar 
pra Polícia Federal. 

O que você está fazen-
do não é normal.

Segundo economistas, em todo o Brasil, uma grande parcela dos 
empresários se precipitou ao fazer demissões, o que agravou a 
recessão e a geração de empregos precários não vai ajudar o país

A gente não vê nos su-
permercados, muito menos 
nos postos de combustível, 
mas a inflação ficou baixa.

Duro é saber que esse 
índice, que serve de parâ-
metro para as campanhas 
salariais, é reflexo do perí-
odo de recessão. 

1,73%
Inflação acumulada

12 meses

Mesmo período 
de 2016:

RECESSÃO
RESULTADO DA

9,62%Evolução do INPC. Fonte: Dieese Sind. Metalúrgicos Sorocaba

Índice de inflação de 1,73%: mais 
um resultado do golpe do Temer

Não foi o poder de com-
pra que aumentou, foi a fal-
ta de consumo nesse ano 
que passou que puxou a 
conta pra baixo, por falta de 
crédito e de ações que aju-
dassem o mercado interno.

Assim como o patrão 
faz, há mais de um ano o 

governo tem usado o dis-
curso de crise para cortar 
o salário mínimo e até ser-
viços básicos ao cidadão. 
Mas perdoa sonegadores e 
libera bilhões a deputados.

A conta do golpe está fi-
cando cada vez mais cara e 
pode ficar ainda pior.

Negociações da Campanha Salarial 
estão emperradas na Fiesp

As rodadas de negocia-
ção entre a FEM-CUT/SP 
(Federação dos Sindicatos 
de Metalúrgicos da CUT 
São Paulo) e os represen-
tantes patronais das em-
presas travaram. Dirigentes 
de Pinda têm participados 
de todas elas.

A campanha chegou no 
seu ponto crucial. Pra avan-
çar, só com mobilização 
dos trabalhadores.

Segundo o presidente 
do sindicato, Herivelto Vela, 
alguns grupos patronais es-
tão tentando esfriar as ne-
gociações com objetivo de 
não assinar a CCT - Con-
venção Coletiva de Traba-
lho e assim, a partir de 11 
de novembro, data em que 
a reforma trabalhista passa 
a vigorar, retirar os direitos 
da categoria.

“A FEM já entregou co-
municado de greve para 
alguns grupos patronais. É 
hora de ir à luta companhei-
ros”, disse Vela.

Convenção. A renova-
ção da CCT é muito impor-
tante. É  ela que garante 
muitos direitos específicos 
da categoria, como o piso 
salarial e a estabilidade de 
emprego aos que sofreram 
acidente de trabalho.

Salvaguarda. Também 
está sendo reivindicado 
junto aos patrões da Fiesp 
a inclusão da ‘Cláusula de 
Salvaguarda’, que tem o 
objetivo de garantir o com-

promisso de debate entre 
as partes sobre qualquer 
alteração prevista na re-
forma trabalhista ou na 
terceirização de atividades 
fins. 

Operadores da Aciaria 
não tiram horário de re-
feição há anos. Não tem 
gente pra revezar. Eles 
vão no restaurante e já 
voltam. 

Tem gente que não 
consegue nem ir bater o 
cartão e até quem acaba 
ficando sem a refeição 
mesmo. 

A chefia da empresa 
está obrigando os traba-
lhadores a burlarem o sis-
tema, baterem o cartão e 
voltar para a máquina. 

O forno vaza por 55 
minutos. Não dá tempo de 
nada. 

A empresa não contra-
ta mais ninguém. O sindi-
cato parou o pessoal pra 
fazer uma conversa sobre 

isso. Depois houve con-
tato com a empresa e ela 
prometeu identificar quem 
não estava conseguindo 
tirar o horário de refeição 
e resolver. Mas até agora 
não deu retorno.

A empresa deixa bem 
claro que não quer dis-
cutir o que já aconteceu 
no passado. Não é bem 
assim não. Os trabalha-
dores já foram lesados 
por muito tempo com isso. 
Não deixaremos de brigar 
por isso.

O ticket alimentação, 
que está há 2 anos sem 
reajuste, também será rei-
vindicado nessa campa-
nha salarial. 

Não queremos mais 
promessas.

Andrezão, Sérgio, Vela e Pepeo, em reunião 
com a direção executiva da FEM-CUT/SP

João Reimberg, João Flauzino e Tremembé

Odirley e dirigentes de outras cidades

Gerdau: Injustiça na FEP

Olha o absurdo que 
ocorreu na Gerdau. A em-
presa demitiu 3 trabalha-
dores no dia 23/10 com a 
desculpa de que foi erro 
deles no apontamento de 
horas-extras. Mas esses 
trabalhadores apenas 
acataram a ORDEM da 
chefia. 

Eles foram submetidos 
a jornadas de 12 horas de 
trabalho, o que é ilegal, 
e a chefia ainda ordena-
va que eles registrassem 
isso de forma errada no 
ponto. 

As duas horas que 
eles faziam além do limi-
te, eles tinham que regis-
trar em outro dia, e como 

isso ocorria por mais de 
um dia, até no final de 
semana eles tinham que 
marcar.

Isso prova que a fábri-
ca aplica as 12 horas que 
tanto cobramos pra aca-
bar e a direção da empre-
sa nunca deu atenção. 

Inclusive falamos des-
se problema do ponto da 
FEP e também de outras 
áreas.

Agora demitiram gente 
com muito tempo de casa 
que se dedicou ao máxi-
mo pela empresa e sofreu 
pra cumprir essa jornada 
que o chefe mandou.

Esse é o reconheci-
mento que a Gerdau dá.

Marina Selerges - FEM/CUT
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Sindicato discute reversão de 
benefícios com gerência do INSS

Direção questionou o grande número de trabalhadores que tiveram 
reversão do B91 para B31 e apresentou alguns casos específicos

O Sindicato dos Metalúr-
gicos têm realizado reuni-
ões com a gerência regio-
nal do INSS, em Taubaté.

Um dos assuntos mais 
discutidos tem sido a re-
versão de benefício, algo 
que tem prejudicado muitos 
metalúrgicos que sofreram 
acidente ou doença do tra-
balho. 

O sindicato também dis-
cute alguns casos específi-
cos de trabalhadores.

No dia 22 de setembro, 
um dos casos apresenta-
dos pelo sindicato foi solu-

cionado. 
Mesmo tendo feito ci-

rurgia por causa do rom-
pimento de dois tendões 
do ombro, Nelson Reis, o 
“Carioca”, funcionário da 

Gerdau, havia tido seu be-
nefício revertido de B91 
para B31, que não tem as 
mesmas garantias. Depois 
da reunião, o problema foi 
corrigido.

No dia 26 de setembro, 
recebemos a visita dos 
companheiros Claudião 
e Juarez, eleitos recente-
mente para dirigir o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Taubaté, após vitória da 
Chapa 3 – Opinião Meta-
lúrgica. Parabéns a todos 

os eleitos. Os metalúrgicos 
de Pinda desejam muito su-
cesso à nova direção, que 
vocês consigam fortalecer 
a organização no local de 
trabalho. 

Estamos juntos. Essa 
união dos sindicatos é im-
portante.

Metalúrgicos de Taubaté têm 
nova direção do sindicato

Ex-ministro Luiz 
Marinho visita sede 
do sindicato

O ex-presidente da CUT, 
Luiz Marinho, esteve em 
Pinda no final de agosto. 

Ele visitou a sede do sin-
dicato e conversou a dire-
ção da entidade.

O metalúrgico do ABC 
foi Ministro do Trabalho du-

rante o governo Lula e lutou 
pela valorização do salário 
mínimo. Em 2005 um acor-
do histórico garantiu um au-
mento real de 13% no salá-
rio mínimo. 

Também foi Ministro da 
Previdência.

Luiz Marinho construiu um acordo de 13% de 
aumento real do salário mínimo

Após retomada, trabalhadores da 
Oversound vão ter PLR novamente

Os trabalhadores da 
Oversound aprovaram no 
dia 15 de setembro, a pro-
posta de pagamento da 
PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) e repro-
varam a proposta de banco 
de horas.

Em julho de 2016, o Sin-
dicato negociou um acor-
do de redução de jornada 
para evitar demissões na 
fábrica. 

A produção melhorou e 

o programa terminou em 
outubro, três meses antes 
do previsto. 

Para Célio da Silva – 
Celinho, o valor de R$ 300 
da PLR não é o ideal, mas 
representa um avanço. 

“A empresa não queria 
dar nada. Ela já está com 
demanda de produção e 
continua falando como se 
tivesse no auge da crise. 
Felizmente, voltou a ter 
PLR e vamos continuar 

avançando. Precisamos 
instalar uma comissão de 
PLR”, disse Celinho.

Já a proposta de banco 
de horas não foi aprovada 
pela categoria. 

“O sindicato colocou 
algumas condições para 
a empresa, ela aceitou 
e fizemos a assembleia. 
Os trabalhadores sabem 
como está a produção no 
chão de fábrica e reprova-
ram”, completou.

Trabalhadores aprovaram PLR, mas reprovaram a proposta de Banco 
de Horas pois acreditam que a produção da empresa está boa

Momento MetalúrgicoNOVO 

HORÁRIO

Todo Sábado, das 8h30 às 10h, 
na rádio Princesa FM 107,1 

CUT

Todo Sábado, das 7h às 8h, 
na Rádio Difusora AM 1500

Acompanhe ao vivo 
pelo facebook

Na página 
Herivelto Vela

Ou acesse pelo site
sindmetalpinda.com.br

“A chefia fala que a gente fica 
sendo carregado nas costas por 
aqueles que não são lesionados, 
sendo que não é verdade. Se hoje 
estamos assim é por causa de um 
esforço excessivo no passado que 
não foi reconhecido pela empresa. 
Agradeço muito ao sindicato por 
toda a ajuda.”

Nelson Reis, o 
Carioca, da Gerdau

Sérgio, Vela, Claudião, Juarez e Tremembé
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PROJETO DE LEI PELA ANULAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA
POR QUE ASSINAR?

A Lei da Reforma Trabalhista aprovada pelo governo Temer, passa a valer a partir do dia 11 de novembro de 2017. Além disso, a Lei que permite  
a Terceirização ilimitada já entrou em vigor. Temer está tirando direitos do trabalhador que foram conquistados ao longo de décadas!  

Não deixe que isso aconteça. Assine o Projeto de Lei de Iniciativa Popular.
VEJA ABAIXO O QUE TEMER ESTÁ TIRANDO DE VOCÊ:

REFORMA TRABALHISTA

TERCEIRIZAÇÃO

Negociado sobre o legislado
Autoriza o rebaixamento de direitos previstos em lei
por meio de acordos. Ou seja, o que vale é o que o
patrão quer e não o que está na lei.

Homologação e Quitação de Contrato de Trabalho
Libera a rescisão de contrato sem o acompanhamento do Sindicato da 
categoria. Atualmente, cerca de 70% das homologações têm erros e a 
maioria deles, quem corrige é o Sindicato. Com a nova lei, o trabalhador 
não poderá mais recorrer ao Sindicato e terá de assinar um termo que o 
impede de recorrer à justiça para reclamar qualquer direito.

Dispensas coletivas
Permite que a empresa demita sem negociação prévia 
com o Sindicato. O governo diz que vai criar empregos,  
mas a nova lei facilita as demissões.

Redução do intervalo de almoço
O patrão poderá reduzir o horário de almoço para 30 minutos.

Banco de Horas
Poderá ser negociado diretamente entre patrão e trabalhador, 
se a compensação for em até 6 meses. Os abusos vão aumentar, 
já que a negociação não será mais coletiva.

Trabalho intermitente
O trabalhador fica à disposição da empresa e só vai receber
pelas horas que trabalhar, sem ter definidas a renda mensal
e a jornada de trabalho. É a oficialização do “bico”.

Gestante e lactante em ambiente insalubre
Só estarão liberadas do trabalho em locais insalubres
as gestantes e lactantes que apresentarem autorização médica.

Equiparação salarial
A diferença de tempo na empresa passa de dois para quatro anos 
e inclui até dois anos no tempo de função.

Menos empregos e salários menores
Os trabalhadores terceirizados têm, em geral,
o salário 25% menor do que os contratados diretos,
e trabalham em média quatro horas a mais por semana.

Trabalho análogo ao de escravo
Entre 2010 e 2014, cerca de 90% dos trabalhadores resgatados
em flagrantes de trabalho escravo eram terceirizados.

Mais acidentes
Os terceirizados são os que mais sofrem acidentes de trabalho.
A segurança é prejudicada em empresas de menor porte,
que são menos fiscalizadas.

Rotatividade
A taxa de rotatividade em atividades terceirizadas
é o dobro dos trabalhadores diretos.
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CUT está colhendo assinaturas pela anulação 
da Reforma Trabalhista

A lei da Reforma Traba-
lhista de Michel Temer, que 
acaba com os direitos tra-
balhistas, entrará em vigor 
no dia 11 de novembro de 
2017. 

Para impedir que esta 
lei nefasta passe a valer, a 
CUT lançou a Campanha 
Nacional pela Anulação da 
Reforma Trabalhista, cujo 
principal instrumento é um 
abaixo-assinado em apoio 
ao Projeto de Lei de Ini-
ciativa Popular (PLIP) que 
revoga, ou seja, ANULA a 
lei da reforma aprovada por 
Temer.

Precisam ser colhidas 
1,3 milhão de assinaturas 
(1% do eleitorado brasileiro, 
de todas as regiões).

É possível?
Sim. No Brasil já foram 

revogadas 11 leis por meio 
do projeto de Lei da Iniciati-
va Popular.

Temer perde 
força na 
Câmara

Michel Temer, o 
ladrão de direitos

A Câmara dos Depu-
tados rejeitou no dia 25, a 
denúncia contra o presiden-
te Michel Temer e dois mi-
nistros de organização cri-
minosa para arrecadar R$ 
587 milhões em propina. 

O governo conseguiu ter 
maioria para ser blindado 
da investigação no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
mas o resultado demons-
trou fragilidade do Executi-
vo para a votação de maté-
rias de seu interesse, como 
as reformas e privatizações.

O placar dessa segunda 
denúncia foi mais apertado 
e muitos deputados não 
compareceram.
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Ex-funcionários da 
Nobrecel protestam 
por dívidas trabalhistas

Os ex-funcionários da 
Nobrecel continuam travan-
do uma briga na Justiça pra 
conseguir receber resci-
sões trabalhistas, que não 
foram pagas desde 2013, 
quando a fábrica decretou 
falência. 

Em agosto eles fizeram 
um protesto em frente ao 
Fórum Cível, com cerca de 
100 ex-funcionários.

Uma comissão de traba-
lhadores foi recebida pela 
Justiça, que informou que 
toda a propriedade da No-
brecel é suficiente para pa-
gar as rescisões dos cerca 
de 600 ex-funcionários. 

O processo tem um 
novo administrador judicial, 
Dr. Fernando José Ramos 
Borges, que assumiu em 
julho. 

Sindicato apoiou protesto dos ex-funcionários 
em passeata até o Fórum Cível

Clube de Campo do sindicato está 
aberto para os sócios novamente

O Clube de Campo do 
Ribeirão Grande está no-
vamente aberto para os 
sócios do Sindicato dos 
Metalúrgicos. O clube está 
funcionando de terça a do-
mingo, das 8h às 19h.

Este ano, uma grande 
reforma foi realizada. Uma 
nova piscina foi construída 
com 12 bocas de hidromas-
sagem, com ligação para a 

piscina atual.
Outra mudança foi a 

reconstrução completa do 
lago. Agora existe uma área 
de passeio ao redor dele, 
além de uma passarela. 

Algumas varas de pesca 
de bambu já estão lá pron-
tas para serem usadas para 
pesca esportiva, aquela em 
que os peixes são devolvi-
dos para o lago.

A última fase da troca 
do deck de madeira por al-
venaria foi concluída, e um 
jardim foi feito no entorno 
da jaqueira. Uma nova sala 
foi construída para realiza-
ção do exame médico. 

A reforma foi organiza-
da pelo secretário de Pa-
trimônio, Gilson Leandro, 
e o vice-presidente Romeu 
Martins.

Acima, foto geral das piscinas; a nova 
área tem 12 bocas de hidromassagem; 
ao lado, foto antiga da área onde foi 
construída a nova piscina

Trabalhadores da JSL 
fizeram greve contra 
demissões na Novelis

Os trabalhadores da 
JSL – Julio Simões Logís-
tica fizeram uma greve em 
setembro contra a demis-
são de 120 trabalhadores  
por causa da troca da em-
presa pela Penske, após o 
término do contrato.

A greve não reverteu as 
demissões, mas garantiu 
uma bonificação de R$ 1 
mil  a cada um deles.

“Tem uma discussão 
jurídica para reverter as de-
missões, mas para nós, é 
obrigação da Penske con-

tratar. Ela veio com essa 
promessa e a Novelis po-
deria ter cobrado isso”, dis-
se Silvio Mota - Maguila, 
dirigente do Sindicato dos 
Condutores do Vale do Pa-
raíba. 

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos participou da nego-
ciação e continua criticando 
o rebaixamento de salários 
que ocorreu com a troca da 
empresa. O sindicato tam-
bém reforça que dará todo 
apoio possível aos novos 
funcionários da Penske.

Ato denunciou que direção da Novelis trocou 
empresa de logística para rebaixar salários

Lago foi 
totalmente 
reconstruído, 
tem passarela, 
palmeiras em 
volta e já está 
com varas para 
pesca esportiva

Infraestrutura
A reforma também con-

tou com muitas obras de 
infraestrutura. 

Grandes tubulações de 
concreto foram instaladas 
na represa, para que o sis-
tema seja capaz de supor-
tar grande volume de chu-
va.

Praticamente, o clube 
ficou maior, porque a área 
útil aumentou depois das 
várias obras de aterramen-
to. Foram necessários 230 
m³ de pedra rachão e 480 
caminhões de terra, além 
das aplicações de jardina-
gem.

Ao total, houve um ga-
nho de 5 mil m², que agora 
podem ser usados para no-
vos projetos.

O entorno do clube tam-
bém recebeu melhorias 
com novos alambrados e 
construção de muro em al-
guns pontos para garantir 
mais segurança aos sócios.

Foi construída uma sala para o exame médico

Drenar as áreas de brejo exigiu muito esforço

Romeu Martins

Marcelo Bitencourt - Pepeo

Marcelo Bitencourt - Pepeo

Gilson Leandro
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O Sindicato dos Metalúr-
gicos é um dos patrocina-
dores da Corrente do Bem 
pelo Emprego.

De forma colaborati-
va, a corrente incentiva as 
pessoas de toda a região a 
ajudarem umas às outras a  
encontrar um emprego. 

Sindicato apoia 
Corrente do Bem 
pelo Emprego

Fabiana Araújo junto ao presidente Herivelto 
Vela, na sede do sindicato

Saiba mais

No dia 28 de agosto, o 
companheiro André Quei-
roz - Pantera retornou para 
a Confab. Foi uma reinte-
gração política, sem pro-
cesso judicial. 

A empresa voltou atrás 
na sua demissão irregular 
depois que os trabalhado-
res fizeram uma paralisa-
ção na frente da fábrica e 
ameaçaram entrar em gre-
ve. 

No dia 3 de outubro foi a 
vez do companheiro Jesus 
retornar pra fábrica. A di-

Confab teve que aceitar mais 2 
reintegrações: Pantera e Jesus

A Corrente do Bem é 
uma causa idealizada pela 
Fabiana Araújo, têm mais 
de 100.000 membros do 
bem em todas ferramen-
tas gratuitas, e mais de 
715 depoimentos registra-
dos de conquistas de em-
pregos.

Rede Gerdau faz paralisação em 
Pinda contra falta de segurança

Sindicalistas da Gerdau de vários estados do Brasil criticaram a falta de 
segurança e protestaram contra as 11 mortes de Ouro Branco (MG)

Os trabalhadores da 
Gerdau fizeram uma pa-
ralisação no dia 13 de se-
tembro contra a falta de 
segurança nas unidades da 
empresa. 

O ato integra a série de 

ações da Rede Nacional 
de Trabalhadores da Ger-
dau, que fez um encontro 
de dois dias em Pinda, com 
sindicalistas de Sorocaba, 
São Paulo, Volta Redonda 
(RJ), Pernambuco (PE) e 

São Leopoldo (RS). 
Assim como outros pro-

testos pelo mundo, o ato 
criticou as mortes na Ger-
dau de Ouro Branco (MG) 
que já chegaram a 11 em 
menos de um ano.

Alunos da Fatec publicam 
livro sobre metalurgia

Ane Caroline, o professor Sérgio Montoro e 
Lucas da Silva

Os estudantes da Fa-
tec – Faculdade de Tec-
nologia do Estado de São 
Paulo – de Pinda, Ane 
Caroline Celestino Silva 
e Lucas da Silva Vicente, 
publicaram o livro deno-
minado “Análise do Pro-
cesso de Nitretação Lí-
quida em Aço Inoxidável 

17-4 PH”.
Voltada para profis-

sionais da área de meta-
lurgia, a obra é fruto do 
trabalho de graduação 
dos estudantes sob orien-
tação do professor Sérgio 
Roberto Montoro e foi pu-
blicada pela Editora No-
vas Edições Acadêmicas.

Acima, direção do sindicato junto com o 
companheiro Jesus (centro); abaixo, com o 
Pantera (de branco), ambos reintegrados

Sindicalistas fazem curso de oratória

Dirigentes do Sindica-
to dos Metalúrgicos parti-
ciparam nos dias 4 e 5 de 
setembro do curso “Como 
falar em Público”. 

O curso foi solicitado 

pelo sindicato ao Senac 
Taubaté.

Para o dirigente sindical 
Marcio Fernandes – Mar-
cinho, da Gerdau, o curso 
contribuiu para que os par-

ticipantes consigam desen-
volver a atuação sindical 
com mais clareza e obje-
tividade. “É um momento 
de grande enriquecimento 
para o nosso sindicato.” 

Direção durante curso de oratória que sindicato solicitou ao Senac

reção do sindicato ajudou 
Jesus a conseguir a docu-
mentação necessária para 
a ação judicial.

São mais casos de tra-
balhadores em que a Con-

fab tentou passar por cima 
do direito deles. Não con-
seguiu.

Parabéns trabalhado-
res. Juntos somos mais 
fortes.

facebook.com/correntedobempeloemprego

sindmetalpinda.com.br

Divulgação
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Metalúrgico faz 
campanha para salvar 
filho com doença rara

Vinícius, de 10 anos, junto ao pai, Luciano, 
metalúrgico da aciaria da Gerdau

O metalúrgico Luciano 
de Paula, trabalhador da 
aciaria da Gerdau de Pinda, 
está fazendo uma campa-
nha para salvar o filho.

Vinícius de Paula, de 
10 anos, tem ALD – adre-
noleucodistrofia, também 
conhecida como doença de 
Lorenzo, uma doença rara 
que destrói o sistema cog-
nitivo progressivamente.

Luciano descobriu a do-
ença em maio, quando Vi-
nícius teve uma convulsão. 
Dali em diante, começou 
uma luta contra o tempo.

“Ele não tinha nada, e 
agora, cinco meses depois, 
já teve perda de fala, perda 
na visão, anda muito mal. 
Já fui em vários médicos, 
daqui, em São Paulo. Pou-
cos conhecem essa doen-
ça, os que conhecem só 
sabem na teoria, e dizem 
que não tem o que fazer, 
que em um ano ele vai ficar 
acamado e em dois anos 
ele vai morrer”, disse.

Medicação. Hoje Viní-
cius toma uma medicação 
chamada óleo de Lorenzo, 
para amenizar o avanço da 

doença, mas a medicação 
é cara, custa mais de R$ 
800 por mês.

“Já vendi o carro, fiz em-
préstimo e agora a gente 
está pedindo ajuda para 
manter essa medicação e 
buscar tratamento fora do 
Brasil, até uma cirurgia”, 
disse.

Só no exterior. Como 
não há tratamento no Bra-
sil, Luciano também não 
consegue entrar com ação 
na Justiça reivindicando 
esse atendimento do go-
verno. Até o momento, ele 
soube da existência do pro-
cedimento no Paraguai e 
na Tailândia.

“É caro. No Paraguai 
custa R$ 90 mil. Na Tai-
lândia é cinco vezes mais 
caro que isso. Mas nós va-
mos tentar tudo que puder-
mos para atrasar o avanço 
da doença e tentar a cura. 
Toda ajuda é bem-vinda”, 
disse Luciano.

A direção do Sindicato 
dos Metalúrgicos reforça o 
pedido para que a catego-
ria contribua com o compa-
nheiro Luciano.

arquivo familiar

Banco Caixa Econômica Federal
AG: 1787
OP: 013
C/P: 5829-1
Vinícius Cardoso de Paula Oliveira
CPF: 477.999.468-30

Luciano de Paula (11) 97498-2772 
Esposa - Juliana (12) 98237-9078

Site para doações:
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/salvavini

Comunidade do facebook:
https://www.facebook.com/SalvaVini2017/

Como ajudar

Marcelo – Pepeo, Maria Auxiliadora, Marcondes junto com a mãe 
Valéria Cândido (Associação Fraterna Mão Amiga) e Caio Fabretti

Sindicato arrecada mechas de 
cabelo para mulheres com câncer

O Sindicato dos Metalúr-
gicos está recebendo doa-
ções de mechas de cabelo 
que formarão perucas para 
mulheres com câncer. A 
campanha será permanen-
te.

O sindicato firmou uma 
parceria com a Associação 
Fraterna Mão Amiga, uma 
ONG de Taubaté que atua 
há três anos para melhorar 
a autoestima de mulheres 
de todo o Brasil que sofrem 
com a doença.

Segundo Valéria Cân-
dido, presidente da asso-

ciação, as mechas podem 
ser de cabelos que pas-
saram por química, mas 
precisam ter ao menos 15 
centímetros. A campanha 
de arrecadação é intensifi-
cada este mês em função 
do Outubro Rosa, mas ela 
é permanente.

“Tem pessoas que vão 
de Pinda até Taubaté fazer 
a doação, mas agora po-
dendo doar na própria cida-
de vai ficar mais fácil. Com 
essas mechas são confec-
cionadas perucas em São 
Paulo pelo projeto Amor em 

Mechas, da minha amiga 
Débora Vivaldi, e enviadas 
para todo o Brasil”, disse.

Para Maria Auxiliadora, 
diretora do Departamento 
da Mulher do sindicato, o 
objetivo da parceria com a 
entidade é que seja perma-
nente também. “Eu não co-
nhecia outro trabalho como 
esse. Fiquei muito feliz. Va-
mos divulgar. Contem com 
nosso apoio”, disse.

Contato: Valéria Cândi-
do, presidente - (12) 99222-
6248. Saiba mais no site do 
sindicato.

Paralisação na Appiani Steel cobra 
aumento e rescisões trabalhistas

“Produção voltou e empresa não quer 
regularizar a situação. Vamos cobrar”
Luciano Tremembé

Os trabalhadores da Ap-
piani Steel, antiga Martifer, 
que fabricam fizeram uma 
paralisação no último dia 
19, pela Campanha Sala-
rial. 

Além do salário e da 
Convenção Coletiva, outros 
itens também entram na 
pauta de reivindicações na 
Appiani. 

A empresa está há um 

ano e meio em recupera-
ção judicial, não pagou res-
cisões trabalhistas de 180 
funcionários, fez cortes de 
benefícios e continua não 
pagando direitos de funcio-
nários que estão emprega-
dos. 

Mas, de acordo com o 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
a fábrica está com boa de-
manda de produção.

“Lá atrás, os trabalha-
dores aceitaram condições 
pra ajudar a empresa e 
agora que a produção reto-
mou ela não quer regulari-
zar a situação. Só esse ano 
fizeram quatro pontes gran-
des. Os trabalhadores vão 
cobrar o que é direito deles. 
Estamos juntos companhei-
ros”, disse o secretário ge-
ral Luciano Tremembé.

A direção da Appiani atrasou 
pagamento do vale. O pessoal cruzou o 

braço no dia 25/10. Em reunião com o 
sindicato, a empresa se comprometeu a 
pagar na mesma semana e estabeleceu 

um cronograma de reuniões para discutir 
vários problemas. Os trabalhadores 

aprovaram. Se não cumprir, já sabe.

Campanha será permanente


