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Pinda inicia discussão de 
compra de vacinas pelas 
fábricas metalúrgicas

No dia 10 de março, 
após mais de um ano de 
pandemia, foi aprovada 
lei federal que permite a   
compra de vacinas para 
Covid-19 pela iniciativa pri-
vada.

A CUT está discutindo 
isso com a montadoras e 
bancadas patronais. 

A Prefeitura de Pinda 
iniciou a discussão com as 
fábricas Gerdau, Novelis 
e Tenaris Confab, e está 
fazendo um levantamento. 

O vereador Herivelto 
Vela já se manifestou na 
Câmara e elaborou um  
Projeto de Lei, que está 
em análise jurídica. 

O sindicato também 
manifesta aqui o seu apoio 
pela vacina, principalmen-
te, para que isso possa 
acelerar a imunização dos 
trabalhadores.

Sessão da Câmara no dia 19, em que Herivelto Vela falou sobre o Projeto de Lei que elaborou 
sobre a compra de vacinas e materiais hospitalares, que está em análise jurídica
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O Brasil parou para dis-
cutir o caso do Lula.

Independente de posi-
ções políticas, precisamos 
dizer que a defesa do Lula 
não é simplesmente pela 
pessoa dele, pelo governo 
que ele fez, mas sim por-
que fazer a defesa do Lula 
é defender a Justiça, o de-
vido processo legal.

Demorou 5 anos para 
que um ministro do STF 
desse uma decisão re-
conhecendo uma coisa 
simples, que a Justiça Fe-
deral de Curitiba não tem 
competência para julgar 
esse processo.

Demorou 5 anos para 
reconhecer aquilo que os 
advogados da defesa de 
Lula falavam desde o co-
meço.

A decisão do ministro 
Edson Fachin não foi feita 
para proteger Lula. 

Aliás, da forma que foi 
feita até favoreceu o ex-
-juiz Sérgio Moro, pois 
anula tudo e encerra o 

Justiça 
para Lula

*André Oliveira é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

caso. A suspeição de 
Moro, se ele foi tendencio-
so no processo, vai ser jul-
gada em outro processo.

Lula teve as conde-
nações anuladas e teve 
novamente seus direitos 
políticos. 

Ele fez uma entrevista 
coletiva. Pontuou a defe-
sa do uso de máscara, do 
distancimento, e da luta 
pela vacina, coisas que 
os presidentes de todas 
as nações estão fazendo, 
exceto Bolsonaro.

No mesmo dia, Bolso-
naro apareceu de másca-
ra e seu filho fez posta-
gem a favor da vacina. 

Bolsonaro continua tra-
tando a pandemia como 
uma disputa política, en-
quanto isso o país a cada 
dia bate um novo recorde 
de mortes pelo Coronaví-
rus.

Por André Oliveira*
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Expediente

Sindicato denuncia falta de 
manutenção na fábrica Novelis

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos tem recebido di-
versas denúncias de tra-
balhadores sobre a falta 
de manutenção nas má-
quinas da Novelis. 

Duas panfletagens fo-
ram feitas na fábrica no 
mês de março para cobrar 
atitudes da empresa.

Os trabalhadores rela-
tam que várias manuten-
ções preventivas têm sido 
canceladas para não parar 
a produção.

De acordo com o co-
mitê sindical Novelis, mui-

tas máquinas não tiveram 
o chamado “paradão” e 
há máquinas no setor de 
Acabamento que estão 
funcionando com solda de 
pedaços de canos por falta 
de componentes no almo-
xarifado.

Muitos trabalhadores 
também estão preocupa-
dos com a pandemia e re-
latam que estão ocorrendo 
várias reuniões em sala fe-
chada, apenas para cobrar 
produção.

Segundo o dirigente 
Odirley Prado, a falta de 

efetivo também preocupa. 
Em todas os setores há 

reclamações de funcioná-
rios sobrecarregados, má-
quinas rodando em regi-
me de hora extra todos os 
dias, operadores fazendo 
12 horas com muita frequ-
ência.

“Muitos estão recla-
mando inclusive de dores 
musculares, e essa falta 
de condições, excesso de 
jornada, excesso de pres-
são, tudo isso aumenta o 
risco de um acidente acon-
tecer”, disse.

Direção do sindicato durante panfletagem criticando o cancelamento de 
manutenções preventivas, falta de efetivo e excesso de jornada

Sindicato cadastra 3.713 pessoas no 
processo de FGTS do Plano Collor

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos realizou 3.713 ca-
dastros de pessoas para 
receberem o processo de 
revisão de FGTS do Plano 
Collor.

Essa é uma ação judicial 
coletiva movida pelo sin-
dicato que está na fase de 
apresentação dos envolvi-
dos. 

A previsão era terminar a 
coleta de documentação no 
26 de fevereiro. Em função 
da demanda, o sindicato 
pediu mais prazo à Justi-

ça e conseguiu estender a 
data até o dia 5 de março. 

O processo abrange to-
dos que tiveram registro 
de trabalho em alguma fá-
brica metalúrgica de Pinda 
ou Roseira entre janeiro de 
1989 e abril de 1990. 

Segundo o advogado 
Marcos Gonçalves, respon-
sável pelo Departamento 
Jurídico da entidade, en-
contrar uma forma de aten-
der ao prazo judicial com o 
público envolvido no pro-
cesso foi um desafio.

“A preocupação sempre 
foi garantir que essas pes-
soas viessem ao sindicato 
sem gerar aglomeração, 
considerando que muitos já 
são idosos. Atendemos de 
forma contínua, organiza-
da, com toda a segurança 
para que as pessoas ficas-
sem o menor tempo possí-
vel na entidade. Estamos 
diante de uma pandemia, 
mas também sabemos da 
necessidade dessas pes-
soas em receber pelo seu 
direito”, disse. 

Todo o sindicato esteve empenhado para 
conseguir atender de forma rápida e segura; 
ao lado o advogado Marcos Gonçalves

O Sindicato dos Metalúrgicos informa que está 
seguindo as determinações de restrição do Governo 
do Estado de São Paulo em função da Covid-19.

Até o fechamento desta edição, a suspensão 
das atividades se estendia até o dia 30 de março e 
assim não haverá atendimento presencial na Sede, 
Subsede, Clube de Campo e Colônia de Férias 
nesse período. 

Assim como nas outras vezes, os dirigentes 
continuam nas fábricas, em alerta, recebendo 
denúncias e fazendo a defesa dos trabalhadores

Denúncias podem ser feitas também pelas redes 
sociais e de forma anônima pelo site:

sindmetalpinda.com.br/denuncia

COMUNICADO
PLANO SÃO PAULO
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Nome Votos Setor

Ariel Camilo Mota Ariel 55 UTE - Tratamento Térmico 

Helton Diniz Ricardo - Helton da USP 51  Usinagem - USP pesada

Edson Pedrozo da Silva - Negão da Manutenção 39 Manutenção USP

Luis Aurelio Costa - Lélo 38 Manutenção - FEP

Luiz Fernando Sobrinho - Fernando UTE 35 Usinagem - UTE

José Leandro do Carmo - Leandro da Moldação 33 Fundição - Não planos/vertical

Nome Votos Setor

Jovanio de Oliveira Santos - Jow 28 Engenharia - Forjados

Fabio Henrique Lacorte - Fabinho 27 Usinagem - UTT

Odenir José Castilho - Pavão 24 Fundição - FHW

Leidson Monserrat Rufino Brandão - Liko da FHW 21 Fundição – FHW

Evandro Louzada Leite 21 Fundição - Fornos de Indução
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Titulares

Suplentes

Dirigentes sindicais com equipe de segurança na apuração da eleição na Construção mecânica

Presidente Andrezão com o mais votado, o 
companheiro Marquinho da Portaria

Dirigente Marcinho junto com companheiros 
durante votação da Cipa

Herivelto Vela também esteve na fábrica para 
exercer o seu voto

Apuração da eleição da Cipa no setor de 
Usinagem, a Gerdau Summit

Trabalhadores elegem novos membros para a Cipa na 
Gerdau nos setores de Usinagem e Construção Mecânica

Nome Votos Setor

Marcos Paulo de Azevedo – Marquinho da Portaria 82 ADM

Ulisses Alves - Paraguay 78 Manutenção Aciaria

Laércio Eufrásio Teberga 57 Laminação 1

Rodrigo de Almeida Melo - Rodrigão da TMEC 51 TMEC

Carlos Eduardo de Oliveira - Dú Almondega 48 TMEC

José Ricardo de Oliveira - Cafú da Aciaria 44 Aciaria

Magno Silva Pires - Baixinho 44 TMEC

Francisco Alves de Oliveira - "Chicó" 39 Manutenção Mecânica

Ricardo Alexandre Mathias – Cabelo 38 TMEC

Nome Votos Setor

Wellington Luiz dos Santos - Calango 35 Logística

Claudio Rogério de Melo - Irmãozinho da Arames 33 TMEC

Pedro Tiago de Oliveira - Lagoinha 31 Aciaria

Janailton Leandro de Lima - Jana 28 Logística

Luciano Vagner Mourão - Binão 28 Aciaria - FEA

Oberdan Braga Santos 26 TMEC

João Rodrigues da Silva - Joãozinho da Ponte 26 TMEC
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RESULTADO ELEIÇÃO CIPA GERDAU - CONSTRUÇÃO MECÂNICA RESULTADO ELEIÇÃO CIPA GERDAU - USINAGEM/SUMMIT

Os trabalhadores da 
Gerdau elegeram os novos 
membros para a Cipa (Co-
missão Interna de Preven-
ção de Acidentes).

Todo o comitê sindical na 
Gerdau esteve empenhado 
na eleição. Foram 4 dias de 
votação, rodando 3 turnos, 
na Construção Mecânica e 
na Usinagem-Summit.

A apuração na Constru-
ção Mecânica foi no dia 19 
de fevereiro e na Summit foi 
no dia 13.

O sindicato fiscalizou 
todo o processo, que correu 
bem nos dois setores.

Segundo o dirigente 
sindical Marcio Fernandes 
- Marcinho, o sindicato rei-
vindicou a ampliação do 
número de urnas e foi aten-
dido.

“O sindicato vê a Cipa 
com muita seriedade. Nos-
so comitê sindical discutiu 
muito e conseguimos mais 
urnas para que um grupo 
de trabalhadores também 
tivesse a oportunidade de 
votar. Na primeira eleição, 
na Summit a gente já rei-
vindicou urnas também no 
restaurante central e fomos 
atendidos. O comitê sindical 
fiscalizou bem de perto a 
votação”, disse.

A direção do sindicato 
parabeniza os eleitos, os 
demais candidatos, toda a 
equipe de segurança pelos 
cuidados com a prevenção 
e principalmente, aos tra-
balhadores, que votaram e 
participaram desse proces-
so tão importante pra cate-
goria.

Fotos: Divulgação
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Pindamonhangaba re-
gistrou no dia 16 a morte de 
um metalúrgico vítima de 
Covid-19. 

A cidade então chegou 
a 153 óbitos em função da 
doença, essa foi a primeira 
de um metalúrgico que che-
gou ao conhecimento do 
sindicato da categoria.

Deivid Ricardo de Sou-
za, também conhecido 
como “Gordo”, era meta-
lúrgico, sócio do sindicato, 
trabalhava na Gerdau, era 
jovem, completou 40 anos 
uma semana antes, deixou 
esposa e uma filha de cinco 
anos.

Deivid era operador de 
acabamento na Gerdau, 
no setor de Transformação 

Mecânica. O diagnóstico de 
Covid ocorreu no dia 2 des-
te mês e no mesmo dia ele 
foi afastado da fábrica. 

Desde o dia 10, dirigen-
tes do sindicato acompa-
nhavam com preocupação 
a notícia de que ele estava 
na UTI. No dia 16, às 5h, 
a família informou que ele 
não resistiu. 

O dirigente Marcinho 
prestou a orientação neces-
sária e intermediou o pedi-
do de assistência junto à 
empresa.

Com autorização da fa-
mília, o sindicato faz aqui a 
sua homenagem. 

Aos familiares e amigos 
de Deivid, nossos senti-
mentos.

LUTO! Homenagem para 
Deivid, trabalhador da 
Gerdau que faleceu vítima 
de Covid-19

Trabalhadores elegem nova Cipa na Confab 
Tubos, após 1 mês de bloqueio na Justiça

Dirigentes sindicais durante apuração dos votos da eleição da Cipa na 
Confab Tubos

Celinho junto com Juninho no dia que ele foi 
reintegrado e fez sua inscrição na Cipa

Dirigentes do sindicato durante votação na 
Confab Tubos, que durou 2 dias

Os trabalhadores da Te-
naris Confab Tubos e Equi-
pamentos elegeram os no-
vos membros para a Cipa 
(Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes).

A eleição na unidade Tu-
bos ficou um mês bloquea-
da na Justiça a pedido do 
sindicato. 

Moacir da Fonseca Pinto 
Junior, o “Juninho”, tentou 
se inscrever como candida-
to, dentro do horário estipu-
lado, mas não conseguiu, e 
a fábrica o demitiu. 

O sindicato conseguiu 
reintegrar Juninho, garantir 
o seu direito de participar da 
Cipa e ele foi eleito.

Foram 2 dias de votação. 
O Comitê Sindical fiscalizou 
todo o processo bem de 
perto e agora correu tudo 
bem. A apuração foi no dia 
3 de março. 

Confab Equipamentos
Na Confab Equipamen-

tos o processo de inscrição 
não teve problemas. A elei-
ção foi bastante disputada. 
A apuração foi no dia 4 de 
março. O sindicato fiscali-
zou todo o processo, tudo 
correu bem. 

O sindicato parabeniza 
a todos os envolvidos, aos 
demais candidatos e aos 
trabalhadores que foram às 
urnas e deram o seu voto.

Nome Votos Setor

José Carlos Ribeiro - Babão 62 Manutenção

Gerson José Galhardo 39 Revestimento

Lúcio Tiago da Silva - Kbça 38 Fábrica 1

Felipe Augusto de Oliveira Baptista - Cunha 37 Laboratório

Jerry Francisco Sousa Dourado - Baiano 29 Fábrica 4

Mauro Roberto Cunha Mourão 27 INPL

Nome Votos Setor

Emerson Kleber dos Santos - Modelo 27 Pátio

Moacyr da Fonseca Junior - Juninho 26 Revestimento

Eli José de Oliveira - Eli 23 Revestimento

Tarcísio Rafael 22 Manutenção Veículos

Cesar Reis da Cruz - Lebrinha 21 Pátio

Titulares
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Titulares
RESULTADO ELEIÇÃO CIPA CONFAB EQUIPAMENTOS
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Suplentes

Nome Votos Setor

Aldeir Rodrigues Gonçalves - Cowboy 43 Caldeiraria

Leonardo José M. de Oliveira Delfino - Léo 38 Corte

Rodrigo Roberto Generoso - Miudinho 31 Movimentação

Flavio Carvalho Junior - Flavinho 27 Almoxarifado

José Valdir dos Santos - Valdir 25 Solda

Nome Votos Setor

Luis Antonio dos Santos - Luis Pinta 25 CTS

Marcos Máximo - Marquinho 16 Solda
José Carlos Barbosa de Souza - Zé da 
Preparação 13 Caldeiraria

Arthur Bernardo S. Salles Vieira 13 Qualidade
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Suplentes

Dirigentes Serrinha e Evair com equipe de 
segurança durante apuração dos votos na 
Confab Equipamentos

A direção do Sindica-
to reforça o pedido para 
que a população respeite 
as normas de prevenção 
da pandemia. 

O número de conta-
minados com Covid em 
Pindamonhangaba já su-
perou o número de toda 

a classe metalúrgica e 
no dia da morte de Deivid 
chegou a 8.445 casos. 

A cidade então con-
tabilizou 153 óbitos em 
função da doença, sen-
do mais da metade des-
se número apenas este 
ano.

Números Covid

Arquivo da família

Fotos: Divulgação


