
Proposta com 1 ano de 
garantia de emprego é 
aprovada na Gerdau 

O reajuste da inflação em 2016 também está garantido; a proposta que foi resultado de 2 meses de negociação e uma 
ampla discussão com a categoria, teve grande aceitação em todos os turnos da fábrica 

Em todo o estado, serão R$ 921 milhões dos 
metalúrgicos filiados à FEM-CUT/SP

13º salário dos metalúrgicos 
vai injetar R$ 35 milhões

Edição de Dezembro de 2015
Ano V - Edição 79
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O pagamento do 13º sa-
lário dos metalúrgicos de 
Pinda vai injetar R$ 35,6 
milhões na economia da ci-
dade. 

A organização dos tra-

balhadores têm mantido 
postos de trabalho e con-
quistado bons acordos, o 
que contribui diretamente 
com o desenvolvimento do 
município.

Inscrições de
 4 a 15 de janeiro

Início das 
aulas dia 18 

de janeiro

INSCRIÇÕES
Sede: Rua Sete de 
Setembro, 232/246, centro 
Tel. 3644-1540 

Subsede: Rua Albert Sabim, 
40, Ipês I - Moreira Cesar
Tel. 3637-3634

Vagas 
para a 

comunidade

CURSO GRATUITO DE INFORMÁTICA DO SINDICATO

Raquel Camargo - SMABC
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FEM-CUT/SP assina Convenções 
Coletivas com Grupo 10 e Sicetel

A FEM-CUT/SP (Fede-
ração dos Sindicatos Me-
talúrgicos da CUT) assinou 
no dia 19 de novembro, as 
Convenções Coletivas de 
Trabalho (CCT) com os sin-

dicatos patronais ligados ao 
Grupo 10 e com o Sicetel 
(Sindicato Nacional da In-
dústria de Trefilação e Lami-
nação de metais ferrosos).

A FEM já assinou as 

CCTs com sindicatos pa-
tronais ligados ao  Grupo 8, 
Grupo 2, Estamparia,  Fun-
dição, Forjaria e Parafusos.

A CCT da FEM tem a vi-
gência de 1 ano e as cláu-
sulas econômicas e sociais 
valerão até 31 de agosto de 
2016.

Reajuste. Os salários 
dos metalúrgicos serão rea-
justados no valor 9,88% (re-
posição integral da inflação 
do período da data-base da 
categoria metalúrgica, 1º de 
setembro) que será pago 
em duas parcelas.

Assinatura da Convenção com bancada do Sicetel, que estava relutante 
em pagar o reajuste da inflação para a categoria

Sindicato convoca 
para assembleia de 
prestação de contas

terior e discutido orçamento 
do próximo ano.

“Tudo o que fazemos é 
com transparência, sempre 
buscando melhorar os ser-
viços para o sócio e acima 
de tudo ouvindo a categoria. 
Esse espaço aqui é do tra-
balhador”, disse Sérgio.

“A mobilização e as boas negociações 
contribuem para o crescimento do país”

13º salário dos metalúrgicos 
da vai injetar R$ 35 milhões na 
economia de Pindamonhangaba

A economia paulista re-
ceberá aproximadamente 
R$ 921 milhões referente ao 
pagamento do 13º salário 
de 216 mil metalúrgicos da 
base estadual da FEM-CUT/
SP. Esse valor representa 
12,9% de todo o montante 
valor injetado pela categoria 
dos metalúrgicos no Brasil. 
A Federação tem 14 sindi-
catos filiados que abrangem 
49 municípios. Só em Pinda, 
serão R$ 35,6 milhões.

Os dados são de um le-
vantamento divulgado no 
dia 1º pelo Dieese (Departa-
mento de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos). 

O estudo foi elaborado 
pela economista Caroline 
Gonçalves com base em 

dados do Ministério do Tra-
balho e Emprego.  

Para o presidente da 
FEM-CUT/SP, Luiz Car-
los da Silva Dias, o Luizão, 
mesmo em um ano atípico 
em que houve aumento do 
desemprego, os metalúr-

gicos da CUT contribuíram 
com quase R$ 1 bilhão na 
economia paulista.

“Isso mostra que a or-
ganização, a mobilização e 
as boas negociações contri-
buem para o crescimento do 
País”, avalia.

Grupo vai discutir cláusulas sociais
O presidente da FEM-

-CUT/SP falou que, mes-
mo diante de uma conjun-
tura bastante conturbada, 
foi um avanço chegar ao 
entendimento e celebrar 

mos um grupo de trabalho 
para negociação perma-
nente, que vai nos permi-
tir debater as cláusulas 
sociais, promovendo mais 
avanços”, disse.

Ao microfone, o secretário de Finanças, Sérgio 
da Silva, durante assembleia feita em 2014

Nayara Striani - Mídia Consulte

Raquel Camargo - SMABC

Sindicato fechou 28 
acordos acima da 
convenção coletiva

Em negociação com as 
fábricas de Pinda, o Sindica-
to conseguiu a aplicação de 
propostas acima da firmada 
na Convenção Coletiva de 
Trabalho em 28 empresas.

Em todas elas, houve 

algum avanço com relação 
à proposta que foi negocia-
da com as bancadas patro-
nais.

Destas empresas, 22 
aplicaram a inflação de 
uma vez só.

as CCTs com a maioria dos 
grupos patronais.

“As discussões das cláu-
sulas sociais não se encer-
ram com a assinatura das 
Convenções. Estabelece-

Luizão, presidente 
da FEM-CUT/SP, 

durante lançamento 
regional da 

campanha salarial, 
feito em Pinda, na 
Gerdau, no dia 30 

de junho

O Sindicato dos Metalúr-
gicos irá realizar na sexta-
-feira, dia 18, a partir das 
17h30, a assembleia geral 
de prestação de contas da 
entidade.

Conforme determina o 
Estatuto, serão demonstra-
das as despesas do ano an-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Eletrônico, 
Siderúrgico, Oficinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, 
Serralherias e de Auto Peças de Pindamonhangaba, Moreira 
César e Roseira, por seu presidente Renato Marcondes de 
Oliveira, convoca todos os trabalhadores para participarem 
de Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no 
dia 18 de Dezembro de 2015, às 17:30 horas em primeira 
convocação e às 18:30 horas em segunda convocação na 
sede do Sindicato localizada à rua Sete de Setembro, no. 
232/246, bairro Centro, cidade Pindamonhangaba, com a 
seguinte ordem do dia:

Pindamonhangaba, 9 de Dezembro de 2015.

Renato Marcondes de Oliveira
Presidente

a) Votação da Prestação de Contas do mandato 
da direção sindical do ano de 2014;

b) Votação da Previsão Orçamentária para o 
Exercício de 2016;
 
b) Outros assuntos de interesse da categoria.
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Assembleia no dia 10 de novembro que 
reforçou luta por 1 ano de garantia de emprego

Em março, trabalhadores já protestavam contra 
manobra da Gerdau de fazer demissões aos 
poucos para não chamar atenção

Senai lotado com trabalhadores que não 
perderam seus empregos graças à negociação 
do sindicato

Aprovação por grande maioria no turno da tarde, no último dia 3

Proposta com 1 ano de garantia de emprego é 
aprovada na Gerdau; veja a trajetória de luta

Os trabalhadores da 
Gerdau aprovaram no dia 
3 a proposta da Campanha 
Salarial. Devido à baixa 
produção, há dois meses o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
discute uma proposta alter-
nativa para evitar demissões 
na planta que, segundo a 
direção da empresa, está 
com um excedente de 300 
funcionários. Duas etapas 
de lay-off já foram aplicadas.

Na proposta aprovada, o 
reajuste salarial será pago 
em forma de abono de R$ 6 
mil. Todos os trabalhadores 
terão garantia de emprego 
por um ano e a garantia de 
que em 2016 seja pago o ín-
dice integral da inflação.

A nova proposta tem o 
dobro do tempo de garantia 
de emprego da anterior, de 
6 meses, que foi reprovada 
no dia 10 de novembro.

“O reajuste é melhor porque 
é incorporado no salário e 

assim interfere até no valor 
da aposentadoria. Mas a 

produção está realmente baixa 
e essa garantia de emprego 

trouxe a tranquilidade que os 
trabalhadores precisavam”

“Essa mobilização foi 
essencial para alcançar a 
nova proposta. Foram dois 
meses de negociação, até 
uma plenária no sindicato 
foi feita, além das várias 
reuniões para conseguir 
esse resultado”

André Oliveira, 
coordenador do CSE Gerdau

Herivelto - Vela, 
Secretário geral

Proposta teve grande aceitação também no turno da noite

Toda a direção, especialmente o Comitê Sindical Gerdau, esteve 
empenhada em conseguir atender o desejo da categoria 

O Sindicato realizou até uma plenária para 
discutir com os trabalhadores os rumos da 
negociação; a sede ficou lotada

Em maio, os protestos deram resultado. Foi 
aprovado um lay-off com 70 funcionários. Em 
setembro, 200 entraram em novo lay-off com 
garantia de emprego a todos os trabalhadores
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Novelis. Apesar de 
todo o discurso de crise 
que vira desculpa para 
os empresários puxarem 
a negociação para baixo, 
muitas fábricas tiveram 
boas negociações. 

A Novelis, por exemplo, 
tentou “pegar carona no 
discurso da crise”, mesmo 
com produção em alta. As 
três paralisações feitas 
conseguiram arrancar uma 
proposta melhor do que a 
negociada com os sindica-
tos patronais, com aplica-
ção imediata da inflação e 
adicional de 0.20 salário na 
PPR.

Em fevereiro, também 
houve protesto contra a fal-
ta de efetivo na fábrica.

Tecpar. Assembleia que aprovou renovação da 
jornada com revezamento de turno, em agosto; 
categoria também conquistou a implantação do plano 
de carreira, duplicar o valor do cartão de alimentação 
e priorizar moradores de Pinda nas contratações 
quando aumentou a demanda; a negociação da 
Campanha Salarial ainda está em andamento

Bontaz. Assembleia que aprovou troca de dias 
pontes em março; na campanha salarial, mesmo com 
negociação travada no patronal, o sindicato conseguiu  
o reajuste integral da inflação, com antecipação de 
7% em novembro, retroativo à data-base; na PLR, o 
Sindicato conseguiu aumentar 10% em comparação 
com o ano passado e garantiu o mesmo valor em 
2016. Para evitar demissões, o Sindicato conseguiu 
negociar férias coletivas para este mês.

WestFalia. Uma paralisação de cinco horas arrancou 
uma proposta melhor de reajuste salarial. O índice 
chegou a 12,49% de aumento, além de aumento na 
PLR, que fechou em R$ 1.800

Elfer. Em setembro, uma paralisação e ameaça 
de greve chegou a ocorrer por causa da falta de 
investimento em segurança que tem causado excesso 
de acidentes na empresa.

Incomisa. Após esse protesto em outubro, a fábrica 
aceitou seguir a Convenção Coletiva. A proposta 
chegou a ser um pouco melhor, pois aplicou o reajuste 
independente do tempo de casa do funcionário, que 
normalmente seguiria uma tabela escalonada

Bundy. Dois assuntos mobilizaram os trabalhadores 
da Bundy este ano contra a intransigência do patrão: 
A mudança no convênio médico e a PLR. Felizmente, 
os companheiros da Bundy sempre mostram união 
com o sindicato e conquistam avanços

Martifer. Negociação difícil também foi travada na 
Martifer. Em junho, a briga foi pra conseguir uma 
etapa de lay-off para 80 funcionários. Em outubro, 
uma paralisação foi feita para cobrar o pagamento de 
salários atrasados e conseguir o reajuste salarial da 
Convenção. 

Tecn-Serv. Depois 
da empresa mostrar 
resistência para aplicar 
o reajuste da inflação, 
o Sindicato conseguiu 
na negociação que 
ela fosse aplicada. 
Algumas melhorias, 
como mais tempo 
para o lanche também 
foram conquistadas.

GV do Brasil. Na 
campanha salarial, a 
negociação foi melhor. 
Em dezembro, os 
funcionários já haviam 
recebido todo o 
reajuste da inflação.

2015, UM ANO CHEIO DE ADVERSIDADES

R2A. No final 
de novembro, 
os trabalhadores 
aprovaram em 
assembleia a aplicação 
de 10% em parcela 
única, retroativo à 
data-base

José Antonio - Lagoinha

Divulgação

Francisco Sampaio
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Dbtec. Assembleia que aprovou mudança de jornada, 
em agosto

Bendertec. Em julho, paralisações também 
ocorreram na Bendertec para reclamar a alta 
rotatividade na empresa. Um comunicado de 
greve chegou a ser entregue, mas a empresa se 
comprometeu em regularizar o quadro de funcionários 
e respeitar a legislação.

Novametal. Em junho, o Sindicato conquistou 
melhorias na PLR, com aumento do valor e metas 
mais próximas da realidade da fábrica. Toda a 
negociação contou com a Comissão de PLR

Latasa. Este ano, quem recebia o piso na Latasa 
ganhou um aumento salarial de 16%, pois foram 11% 
de reajuste mais 5% de valorização do piso, além do 
estipulado na Convenção Coletiva

Alutent. Este ano o Sindicato continuou brigando por 
melhorias na PLR e conquistou avanços, sempre com 
apoio do chão de fábrica

Oversound. Em setembro, a briga na Oversound foi 
por PLR. O sindicato bateu firme contra o discurso de 
crise na negociação e conseguiu avançar na proposta

Hton. A situação mais crítica tem sido vivida 
pelos funcionários da Hton, que tiveram que fazer 
uma paralisação e dois dias de greve por falta de 
pagamento dos salários, até que a empresa assumisse 
um cronograma com o Sindicato para regularizar a 
situação. 

Carlos Ed. Freitas. Assembleia que aprovou 
proposta da Campanha Salarial com 10% de aumento

Confab. Em março, fi-
cou marcada a greve dos 
funcionários do refeitório, 
que a fábrica decidiu ter-
ceirizar, sem nem falar com 
o sindicato. Houve greve 
até que esses trabalha-
dores fossem contratados 
pela nova firma nas mes-
mas condições que tinham 
como funcionários da Con-
fab.

Em agosto, também 
houve um atraso de turno 
por problemas na PLR.

Harsco. Este ano o  
Sindicato conseguiu 
implantar o tão 
esperado ticket de 
alimentação, há muito 
tempo reivindicado. 
Todo mês, agora eles 
recebem o valor de 
R$ 190. Na campanha 
salarial, a empresa 
acompanhou a 
Convenção Coletiva. 
Também foi melhorada 
a jornada do pessoal 
do esmerilhamento 
e a comissão de PPR 
conseguiu aumentar o 
valor da PPR em 17%.

MAS COM MUITA UNIÃO DA CATEGORIA

Confab Equip. O 
sindicato buscou e 
continua buscando 
ao máximo evitar as 
demissões na unidade.
Com muito custo, 
o CSE conseguiu 
que férias coletivas 
fossem aplicadas, 
que serão feitas de 
21/12 a 11/01/16 e 
continua insistindo 
na negociação de um 
lay-off ou mesmo o 
PPE para diminuir 
o impacto sobre os 
trabalhadores.

Benedito Irineu

Herivelto Vela

Valdir Augusto

Divulgação

Francisco Sampaio
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Audiência Pública 
Pela primeira vez, este 

ano ocorreu  uma audiência 
pública na Câmara de Vere-
adores exclusiva para tratar 
de assuntos das fábricas.

A audiência “Meio Am-
biente do Trabalho nas In-

A segurança esteve no centro da discussão

Dept. Jurídico reintegra três trabalhadores 
e atende cerca de 3.800 sócios em 2015

Alison Montoani, adv. trabalhista, Welthon,  
trabalhador reintegrado na Confab, e  Celinho, 
secretário de Assuntos Jurídicos do sindicato

Fiscais do Trabalho. Em setembro, o Sindicato 
apoiou a mobilização dos auditores fiscais do trabalho 
por salário e melhores condições de trabalho; a 
região tem apenas 1/4 do número adequados de 
profissionais para fazer as fiscalizações

Em 2015, até o fecha-
mento desta edição, o Sin-
dicato já havia reintegrado 
três trabalhadores por meio 
de ações na Justiça do Tra-
balho, todos vítimas de aci-
dente do trabalho e que não 
poderiam ser dispensados.

Em abril, foi o compa-
nheiro Valter Martins de Oli-
veira, o Mineiro, da Lamina-
ção da Gerdau. Em junho, 
foi o Welthon Goes, na Con-
fab Tubos. Em setembro, 
Anderson Lopes, na Elfer. 

Além dessas reintegra-
ções, o Sindicato conseguiu 
reverter em julho a demis-
são do cipeiro Marcelo Liba-
no, da Tenaris Coating. 

Em maio, também retor-
nou para a fábrica o com-
panheiro Sérgio Machado 

Menezes, o Didi, da Confab 
Tubos. A direção do sindica-
to colaborou no andamento 
do processo.

Segundo levantamento 
feito pelo Departamento Ju-
rídico, cerca de 3800 aten-

INSS. Este ano o sindicato promoveu várias ações 
com relação ao INSS. A primeira foi em março, 
quando o sindicato conseguiu, após muita cobrança, 
uma reunião com a gerência regional para discutir 
casos de sócios que reclamaram problemas ao 
sindicato

Amamentação. Em agosto, o Sindicato promoveu 
uma campanha em prol do aleitamento materno, 
orientando as trabalhadores e cobrando mais salas 
para que as mamães possam colher o leite para dar 
depois ao filho. A foto acima foi na Bontaz

Mais 262 alunos se formaram esse ano 
pelo curso de informática do sindicato

dústrias de Pindamonhan-
gaba” discutiu a segurança 
no local de trabalho reuniu 
cerca de 200 pessoas, um 
dos maiores públicos do 
ano.

Na audiência, realizada 
em setembro, o Sindicato 

denunciou que em Pinda 
há cerca de 700 metalúr-
gicos afastados em função 
de algum acidente ou doen-
ça do trabalho. O número 
representa 7% de toda a 
categoria, índice extrema-
mente alto.

dimentos foram realizados 
esse ano. Em outubro, foi 
criado um SAC pelo tele-
fone (12) 99134-1933 para 
agilizar o atendimento aos 
sócios que têm processo 
em andamento.

Audiência Pública. Além de denunciar casos de 
insegurança nas fábricas, o Sindicato também propôs 
alterações no Programa de Expansão Industrial e 
Incentivo Fiscal do município, para que a doação de 
isenções  a novas empresas também sigam critérios 
de segurança

“Nosso esforço é para sempre proporcionar mais oportunidades. O sindicato 
também tem 30 convênios com escolas profissionalizantes, de idiomas e 
faculdades”, disse Celso Antunes, secretário de Formação do sindicato

Antonio Ernesto
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Sindicato bateu firme contra a terceirização

Protesto nacional. Dia 29 de maio - Dia Nacional 
de Paralisação contra a Terceirização. O Sindicato fez 
um protesto na avenida Manoel César Ribeiro, rota de 
duas das maiores fábricas de Pinda

O Projeto de Lei 4330, 
que permite a terceirização 
sem limites foi uma das 
maiores pautas de luta do 
movimento sindical no Bra-
sil em 2015. 

A CUT fez uma mobiliza-
ção em todo o país contra 
esse projeto. Vigilias foram 
feitas em Brasília, para-
lisações por todo o país, 
passeatas unificadas e a 
mobilização continua pois 
o projeto ainda segue tra-
mitando no Senado, como 
PLC 30/15.

Mulher. O Sindicato foi representado por duas vezes 
em Brasília. Em agosto na Marcha das Margaridas 
e em Novembro na Marcha das Mulheres Negras. 
Longas viagens de ônibus e mais acampamento que a 
diretora Maria Auxiliadora encarou

Mercedes. Em junho, a demissão de 1.500 
trabalhadores da montadora Mercedes Benz em São 
Bernardo do Campo assustou toda a categoria, mas 
com a ação conjunta de vários sindicatos foi possível 
reverter. Pinda também esteve lá.

Campanha Salarial. Em setembro, a CUT realizou 
pela primeira vez um ato unificado de várias 
categorias pelas campanhas salariais que reuniu mais 
de 10 mil sindicalistas na Av. Paulista

A confraternização 
pelo Dia do 
Trabalhador cresce 
a cada edição. 
Este ano a sede 
ficou lotada. Foram 
sorteados um carro 
e nove motos. 
Além disso, ainda 
foram feitas as 
confraternizações 
por fábrica.

Instituto Lula. Em agosto a CUT realizou um ato 
pela democracia em frente à sede do instituto, que 
sofreu um ataque a bomba. Militantes chegaram a 
fazer vigília no local para garantir a segurança. Pinda 
também esteve lá apoiando o movimento

Comemorações do 1º de Maio envolveram toda a categoria

Representantes. 
Este ano Valdir Augusto  
(foto) entrou para a CUT 
Vale do Paraíba como 
coordenador adjunto. 
Marcelo Pepeo, José 
Carlos e Maria Auxiliadora 
entraram para a direção 
da FEM-CUT/SP.

Divulgação

Marcelo Pepeo

Dino Santos

Mídia Consulte

Júlio César Oliveira



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

Ano V, Edição 79, Dezembro de 2015.8

Fachada das entidades foi destruída durante 
atentado na noite do dia 25 de novembro

Sede da FEM e da CNM/CUT 
sofre atentado em São Bernardo

A sede da CNM/CUT 
(Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT) 
e da FEM-CUT/SP (Fede-
ração dos Metalúrgicos da 
CUT/SP) foi atacada na noi-
te  do dia 25 de novembro. 
O prédio que abriga as duas 
entidades fica em São Ber-
nardo do Campo. 

Em nota oficial conjun-
ta, os presidentes da CNM/
CUT, Paulo Cayres, e da 
FEM-CUT/SP, Luiz Carlos 
da Silva Dias, condenaram 
o atentado.

EXPEDIENTE - FIM DE ANO
Informamos que não 

haverá expediente no sin-
dicato entre os dias 21 de 
dezembro e 3 de janeiro de 
2016.

Em caso de urgência, 
ligue para o dirigente sin-
dical de sua fábrica. Os te-
lefones estão disponíveis 
no site do sindicato: www.

sindmetalpinda.com.br.

Clube de Campo
No fim de ano, o Clu-

be de Campo é uma boa 
opção para curtir com a 
família. Ele só não abrirá 
nos dias 25 de dezembro 
e 1º de janeiro, além das 
segundas-feiras.

5ª edição do Natal Solidário 
arrecada 1,2 tonelada de alimentos

A campanha Natal Soli-
dário, realizada pelo Sindi-
cato dos Metalúrgicos em 
conjunto com entidades so-
ciais de Pinda, arrecadou 
1,2 tonelada de alimentos 
nesta 5ª edição.

A arrecadação ocorreu 
no dia 6 nos bairros Ouro 
Verde, Bela Vista e região. 

Tudo foi dividido entre a Casa do Caminho, 
Comunidade N. Sra. das Graças, N. Sra. 

Aparecida, Restaura-me Senhor, e o grupo 
Escoteiro Pindamonhangaba

Tudo foi dividido entre 
as entidades Casa do Ca-
minho, Comunidade N. Sra. 
das Graças, Comunidade N. 
Sra. Aparecida, Restaura-
-me Senhor, e este ano o 
grupo Escoteiro Pindamo-
nhangaba também aderiu.

O organizador da cam-
panha, João Vicente Cae-

tano – Serrinha, diretor de 
Política Social do sindicato, 
agradeceu o apoio da popu-
lação. 

“Mesmo nesse ano de 
muita dificuldade, nós ve-
mos que o povo continua 
solidário. É isso que nos dá 
força em cada campanha”, 
disse.

Metalúrgico vai de bicicleta para 
Colônia de Férias em Ubatuba

Jeferson Bicudo de Castro, ex-funcionário 
Gerdau e sua esposa Mirla, durante o trajeto

Este ano um sócio do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
fez uma tarefa ousada. Jus-
tamente no Dia do Trabalha-
dor, ele foi para a Colônia 
de Férias do sindicato, em 
Ubatuba, de bicicleta.

Jeferson Bicudo de Cas-
tro, ex-funcionário Gerdau, 
chamou sua esposa Mirla 
Baptista, e os dois percorre-
ram 128 km nas bicicletas. 
O percurso durou 8 horas, 
um exemplo de superação.

Divulgação

Arquivo pessoal

A Central Única dos Tra-
balhadores repudia a atitude 
chantagista e antidemocráti-
ca do presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha, de acolher o pedido 
de impeachment contra a 
presidenta da República, 
Dilma Rousseff, como re-
taliação ao fato de o PT ter 
declarado que votará pela 
admissibilidade do processo 
de cassação contra ele no 
Conselho de Ética.

Diferentemente de 
Cunha, acusado pelo Pro-
curador Geral da República, 
Rodrigo Janot, de manter 
contas não declaradas na 
Suíça e que é alvo de pro-
cesso no Supremo Tribunal 
Federal pelos crimes de cor-
rupção e lavagem de dinhei-
ro, contra Dilma não existe 
sequer uma denúncia de 
prática de ato ilícito.

A sociedade brasileira, 
que lutou contra a ditadura 
militar não vai aceitar pas-

sivamente esta tentativa de-
clarada de golpe de Estado. 
O mandato da presidenta 
Dilma foi outorgado pelo 
povo de maneira transpa-
rente e democrática e só 
termina em 2018.

Vamos às ruas lutar 
pelo Estado Democrático 
de Direito, contra o golpe e 
o retrocesso, em defesa do 
mandato da presidenta Dil-
ma e, também, pela mudan-
ça da política econômica e 
pelo desenvolvimento eco-
nômico, com justiça social e 
distribuição de renda.

Conclamamos a socieda-
de brasileira, especialmente 
os movimentos sociais e po-
pulares, as centrais sindicais 
e o Congresso Nacional, 
a superar as divergências 
políticas e se unir em torno 
de uma agenda em prol do 
Brasil, uma agenda de cres-
cimento econômico e social.

- Não ao golpe e ao re-
trocesso!

CUT vai às ruas para 
impedir o golpe e o 
retrocesso

Nota oficial

Nota oficial da CUT sobre o pedido de 
impeachment contra Dilma. Vamos às ruas para 
impedir o golpe e o retrocesso e defender a 
democracia

São Paulo, 3 de dezembro de 2015.

Executiva Nacional da CUT


