
Prédio da CUT está em 
obras de ampliação
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Projeto do auditório para 120 pessoas que será construído na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos, que também terá um andar com sala de informática e sala de treinamento

Trabalhadores da 
Clarear param por 
atraso de salário

Protesto também criticou excesso de jornada e 
falta de pagamento de benefícios

A sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos, conhecida na 
cidade como o “Prédio da 
CUT”, está fechada para 
obras.

Uma grande reforma 
será feita em todo o pré-
dio, além da construção de 
mais dois andares acima da 
garagem.

Os novos pavimentos 
terão uma sala de informáti-
ca, uma sala de treinamen-
to e um auditório para mais 
de cem pessoas.

Com a reforma a sede 
também terá acessibilidade 
para cadeirantes, um antigo 
desejo da direção do sindi-
cato.

Tudo para melhor o ser-
viço para os sócios do sindi-
cato. Estamos preparando 
uma nova Casa do Traba-
lhador.

5 dias em 
Ubatuba no 
Carnaval,
que tal?
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Moreira César tem curso 
de cabeleireiro a R$ 40
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Temer não tem o me-
nor limite de bom senso. 
Em meio a tantas nego-
ciatas, golpes e malas de 
dinheiro, aceitou o pedido 
do pivô do mensalão Ro-
berto Jefferson de indicar 
sua filha a deputada Cris-
tiane Brasil para assumir 
uma pasta tão importan-
te quanto o Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Para Temer, o fato de 
Cristiane Brasil já ter sido 
condenada em ação tra-
balhista não é problema. 

Ela submeteu um mo-
torista a 15 horas de tra-
balho, sem carteira assi-
nada. O pior, a multa, de 
R$ 60 mil, nem é ela que 
está pagando, mas uma 
assessora dela.

A deputada do PTB 
não só votou como fez 
campanha pelo impea-
chment de Dilma, depois 
votou a favor de Temer 
para congelar os gastos 

Esculhambou 
o Ministério 
do Trabalho

*Herivelto Vela é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

em saúde e educação por 
20 anos, votou a favor da 
reforma trabalhista e vo-
tou contra a investigação 
de Temer.

Ela também apareceu 
no ano passado nas de-
lações da Odebrecht. Ela  
teria levado R$ 20 milhões 
para aderir à campanha 
de Aécio Neves. Mesmo 
assim, não foi aberta qual-
quer investigação.

A Justiça suspendeu 
a nomeação dela, por ra-
zões óbvias, e o Temer 
continua insistindo nisso, 
recorrendo da decisão. 

É mais uma conta que 
ele tem que pagar. Mas 
na verdade quem paga 
com tudo isso é o povo. 

O Brasil está largado 
nas mãos desse golpista.

Por Herivelto Vela*

Prédio da CUT está em obras 
de ampliação e reforma geral

Nova sede terá elevador 
para acesso de cadeirantes

Projeto da nova garagem com elevador; 
medida é um antigo desejo da direção

A reforma da sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
está prevista para durar 
cerca de 6 meses, devido à  
complexidade da obra.

Todo o piso antigo está 
sendo trocado. Algumas re-
partições internas também 
serão alteradas.

A garagem atual dará 
lugar uma nova estrutura 
com dois andares acima. A 
ampliação deixará o prédio 
com 400 m² a mais.

O curso de informática 
do sindicato é uma conquis-
ta da categoria. Por isso o 
sindicato decidiu construir 
um andar com uma nova 
sala de informática e uma 
sala de treinamento, onde 
poderão ser feitos outros 
cursos. No terceiro andar 
estará o auditório para 120 
pessoas. 

Segundo o presidente 

do sindicato Herivelto Vela, 
a obra é necessária para 
dar condições adequadas 
aos sócios. “Também vai 
permitir a realização de 
muitos encontros para de-

bate da luta sindical, inclu-
sive com outras categorias 
que temos contato. O sindi-
cato tem que ser um local 
de acolhida. É a casa do 
trabalhador”, disse. 

Projeto da nova sede do sindicato,  com mais 
dois andares acima da garagem

Um antigo desejo do 
sindicato será realizado 
com as obras. A instalação 
de um elevador irá permi-
tir o acesso de cadeirantes 
ao piso superior do prédio.

O sindicato sempre 
apoiou a luta dos deficien-
tes físicos, vários bingos 
da Adepi foram feitos no 
sindicato, a entidade tam-
bém patrocinou palestra 
motivacional da Jéssica 
Claro. 

O elevador é uma im-
portante medida para a en-
tidade.

Sindicato está atendendo 
em novo local, perto da sede

Novo local fica em frente ao PAT, na mesma 
calçada do salão de cabeleireiro do sindicato

A sede do sindicato está 
em novo endereço. Av. Al-
buquerque Lins, 125, cen-
tro, na mesma calçada do 
salão de cabeleireiro do 
sindicato, em frente ao PAT. 
O telefone também mudou: 
3522-1142 / 3522-1143. A 
sede continua aberta de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. Não fecha para 
almoço. 

O atendimento médico 
está sendo feito na subse-
de Moreira César, mas a 
distribuição de senhas con-
tinua sendo feito na sede.

Jurídico está em 
novo endereço, no 
São Benedito

Fachada do escritório; atendimento em 
Moreira César continua às quartas-feiras

O Departamento Jurí-
dico do sindicato também 
está em novo endereço: 

Rua Ignácio Henrique 
Romeio, 73, bairro São Be-
nedito, na continuação da 
Rua Major José dos San-
tos Moreira. 

O atendimento nesse 
endereço é às segundas 
e sextas-feiras das 9h às 
12h, terças e quintas das 
14h às 17h. Tel. escritório: 
3645-5761.

Moreira César: Atendi-
mento às quartas-feiras, 

das 9h às 12h.
Processo Confab: O 

atendimento do processo 
da Confab continua sendo 
às sextas-feiras, lá nesse 
novo endereço, mas retor-
nará dia 19 de janeiro.

SAC: (12) 99134-1933 
– exclusivo para atendi-
mento a sócios com pro-
cesso em andamento.

Advogados trabalhistas: 
Alison Montoani, Marcos 
Gonçalves e Silva, Andre-
za Queiroz e Cinthya Nas-
cimento.
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BRONCAMete

Confab Tubos: Vai ter PLR

Harsco: Demissão de afastados

Confab Tubos:  Transporte ou Pau de Arara?

PLR da Latasa atinge 100% 
das metas e chega a R$ 2 mil

Os trabalhadores da La-
tasa receberam nessa no  
dia 10, a segunda parcela 
da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados). 

Com 100% das metas 
de produção atingidas, 
cada trabalhador recebeu 
a quantia da R$ 1.000,00.

A primeira parcela, sem 
metas, foi paga em agosto. 
Somando as duas, o valor 

injetado na economia do 
município é de R$ 460 mil.

As condições da PLR, 
com valor total de R$ 
2.000,00, foram aprovadas 
em assembleia no dia 14 
de julho, com aumento de 
11% em relação ao valor 
de 2016. Esse foi o quarto 
ano seguido com aumento 
de PLR.

Para o dirigente do Sin-

dicato dos Metalúrgicos, 
Francisco Sampaio, o re-
sultado mostra que a nego-
ciação das metas está de 
acordo com a realidade da 
empresa. 

“Isso é resultado de 
mobilização e do esforço 
de negociação. Agradeço 
à Comissão de PLR pelo 
apoio e a todos os traba-
lhadores”, disse.

Assembleia que aprovou PLR, em julho; ao microfone, o secretário 
de Organização, Odirley Prado, junto ao Sampaio e outros dirigentes

Professores do Estado ameaçam 
greve para cobrar reajuste salarial

O Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) está discutindo 
a realização de uma nova 
greve da categoria. Desde 
2014, os professores tra-
vam uma luta jurídica e po-
lítica por reajuste salarial. 

Após intensas mobiliza-
ções por todo o Estado, o 
Tribunal de Justiça (TJ-SP) 
sentenciou em segunda 
instância, em dezembro, 
que o Governo do Estado 
reajustasse em 10,15% os 
salários de todos os profes-

No dia 10 a direção 
da Harsco demitiu dois 
funcionários que estavam 
afastados há mais de 6 
anos pelo INSS. 

Um deles tem 10 pinos 
na coluna, não consegue 
nem sentar direito.

Eles foram dois dos 
muitos que mesmo sem 
condições foram libera-
dos para o trabalho pelo 
INSS. 

Desde o ano passa-
do, a linha 107 na entra-
da da manhã está sendo 
feita por microônibus, 
que está super aperta-
do.

Não dá pra entender 
que economia é essa, 
porque à tarde, na saída 
das 17h, vai um ônibus 
de 42 lugares pra levar 5 
passageiros.

Vale lembrar que o 
transporte não é de gra-
ça. O funcionário tam-

bém paga e merece ter 
um transporte digno. 

Pessoal já chega na 
fábrica estressado, por-
que veio apertado, todo 
desconfortável, sem po-
der esticar as pernas. 
Pior ainda para aqueles 
que ficam mais tempo 
na viagem e os que têm 
problema de coluna.

A Confab têm sim 
condições de colocar 
um ônibus normal nessa 
linha, não microônibus.

A produção da Confab 
Tubos está bombando. A 
realidade da fábrica está 
bem diferente do que fo-
ram esses últimos anos.

E se está produzindo, 
está lucrando, e lucrando 
graças ao esforço do tra-
balhador.

Já deixamos claro que 
não iremos aceitar aque-
las desculpas de tubo 

A Harsco apenas cha-
mou eles para irem até a 
empresa e os demitiu na 
portaria.

O diretor Valdir foi pra 
cima, brigou com a ge-
rência, chamou a polícia 
por terem violado o armá-
rio deles e está em con-
tato com o jurídico para 
analisar as providências 
jurídicas que podem ser 
feitas.

retrabalhado, multa por 
prazo de entrega, demo-
ra por navio ancorado. 
Vamos acompanhar de 
perto.

A fábrica está a todo 
vapor com a obra da ZOR 
no Egito e sabemos que 
mais pedidos dessa obra 
foram confirmados.

Vamos cobrar o que é 
nosso.

sores de educação básica 
I, com reflexos em toda a 
carreira. 

O governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) descum-
priu a decisão usando um 
recurso extraordinário, 
anunciou que irá pagar 
apenas 7%, e assim conti-
nuará não pagando o piso 
salarial nacional aos profes-
sores do Estado mais rico 
do país. 

Desde 2014, a defasa-
gem salarial chega a 24%. 
O sindicato também critica 
medidas de terceirização.

Trabalhadores da Clarear 
param por atraso de salário

Dirigentes Lagoinha e Valdir apoiaram 
mobilização dos companheiros condutores

No dia 10 os trabalhado-
res da Clarear fizeram uma 
operação tartaruga com os 
ônibus que levam os funcio-
nários da Gerdau.

Na Clarear estão ocor-
rendo atrasos de salário, 
excesso de jornada, falta 
de pagamento de benefí-
cios, e há até trabalhadores 
do transporte interno que 
ficam sem refeição. 

Depois que os funcioná-
rios da Gerdau entraram, a 
paralisação dos motoristas 
continuou até que a Clare-
ar viesse conversar com o 

dirigentes do Sindicato dos 
Condutores do Vale do Pa-
raíba para regularizar a si-

tuação. 
Todo apoio à luta dos 

companheiros da Clarear.

A presidente da 
Apeoesp, Maria Isabel 
- Bebel, durante ato 
na Av. Paulista

Douglas Mansur

A festa de Confraterniza-
ção do Comitê Sindical dos 
Aposentados Metalúrgicos 
de 2017 superou mais uma 
vez. 

A participação dos só-
cios foi ainda maior. O Clu-
be da Sabesp ficou lotado, 
mas tudo bem organizado. 

E mesmo com muito sol, 
ainda deu pra dançar ao 

Festa dos aposentados 
sorteia prêmios aos sócios

som da dupla Luis e Prisci-
la.

Os ganhadores dos prê-
mios principais foram Jorge 
Martins de Souza (TV), An-
tonio Edson Gama (Forno 
elétrico) e Evandro Rodri-
gues de Souza (Lavadora 
-Wap). Outros prêmios fo-
ram sorteados para quem 
estava presente na festa.

Serginho junto a Jorge Martins (ex-Villares)
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Ato programado para o dia 24 faz parte da 
campanha “Eleição sem Lula é fraude”

Sorteio de hospedagem de 5 dias em 
Ubatuba no Carnaval será no dia 30

Colônia fica perto da praia do Tenório, uma das 
preferidas de Ubatuba

O sindicato irá realizar 
na terça-feira, dia 30 de 
janeiro, às 17h, o sorteio 
para 5 dias de estadia na 
Colônia de Férias de Uba-
tuba para o Carnaval. A 
estadia vai de 10 a 14 de 
fevereiro.

As inscrições serão fei-
tas do dia 22 até o dia 30, 
dia do sorteio, na sede do 
sindicato. É necessário ter 
ao menos um representan-
te no momento do sorteio 
para fazer o pagamento e 
efetivar a reserva. 

10 a 14 de fevereiro (sábado a quarta): Carnaval é ponto 
facultativo o dia inteiro na segunda e na terça-feira, e até 
as 13h30 na Quarta-feira de Cinzas (Prefeitura de Pinda 
declarou dessa forma em 2017).

30, 31 de março, 1º e 2 de abril (sexta a segunda): Paixão 
de Cristo é dia 30 e a segunda-feira seguida à Páscoa é 
feriado em Pindamonhangaba em comemoração ao Dia 
de São Benedito.

21 de abril (sábado): Tiradentes e Dia do Metalúrgico

28 de abril a 1º de maio (sábado a terça): Dia do Traba-
lhador é dia 1º

31 de maio a 3 de junho (quinta a domingo): Corpus 
Christi é dia 31 (ponto facultativo nas repartições federais)

7 a 10 de julho (sábado a segunda): Dia 9 e feriado no 
Estado de São Paulo pela Revolução Constitucionalista e 
dia 10 é o aniversário de Pindamonhangaba

7 , 8 e 9 de setembro (sexta a domingo): Independência 
do Brasil é dia 7. Dia 8, que em Pinda costuma ser feriado 
pelo Dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, cai no sá-
bado.

12 , 13 e 14 de outubro (sexta a domingo): Nossa Senho-
ra Aparecida é dia 12

28 de outubro (domingo): Dia do Servidor Público (ponto 
facultativo)

2, 3 e 4 de novembro (sexta a domingo): Finados é dia 2

15 a 18 de novembro (quinta a domingo): Proclamação da 
República é dia 15

17 a 20 de novembro (sábado a terça): Dia da Consci-
ência Negra é dia 20 (feriado na cidade de São Paulo e 
outras capitais, mas em Pindamonhangaba não é)

22 a 25 de dezembro (sábado a terça): Natal é dia 25

29, 30, 31 e 1º (sábado a terça): Reveillon

Novo campo do site 
informa o expediente 

Esse espaço é perma-
nente e sempre estará atu-
alizado. Nele você sempre 
irá encontrar informações 
sobre como o sindicato vai 
funcionar nos feriados, pra-

zo de inscrição para curso 
de informática, para sorteio 
da colônia de férias, dia de 
atendimento do jurídico, do 
médico, entre outras ques-
tões.

Veja a lista dos 
feriados de 2018

Para o próximo dia 24 
está previsto o julgamento 
de Lula no caso do “triplex” 
pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região, em 
Porto Alegre. Pelo menos 
até o fechamento desta 
edição, não havia informa-
ção de adiamento.

Um grande ato públi-
co está programado para 
o dia. Lula tem recebido 
apoio, inclusive internacio-
nal, pela sua história polí-
tica, mas também porque 
seu caso é visto por muitos 
juristas como uma perse-
guição jurídica. 

Em artigo publicado no 
jornal o Estado de S. Pau-
lo, o advogado Cristiano 
Zanin Martins, explicou o 
processo. Veja um resumo 
do artigo:

- O embasamento da 
sentença do juiz Sérgio 
Moro para condenar Lula 
está na versão contada por 
Leo Pinheiro em seu inter-
rogatório. O depoimento 
não foi acompanhado 
de qualquer prova, tanto 
é que até hoje a delação 
premiada não foi homo-
logada por esse motivo. 

- Não há na sentença 
qualquer indicação de atos 
praticados por Lula e ainda 
que possa ter havido al-
gum pagamento de vanta-
gens indevidas a agentes 
da Petrobrás, nada permite 
afirmar que Lula tinha co-
nhecimento.

- Provas foram substitu-
ídas por presunções sem 
nenhuma base. Diversos 

parágrafos da decisão con-
têm a expressão “é eviden-
te”. De acordo com o Di-
reito, “não se permite que 
qualquer juízo de probabi-
lidade converta-se em pre-
sunção de culpabilidade”.

- Leo Pinheiro construiu 
uma fantasiosa trama que 
tem como personagem 
central o Sr. João Vaccari 
Neto, que jamais foi ouvido 
na ação — sequer houve 
pedido do Ministério Públi-
co Federal. 

- Dentre as 73 testemu-
nhas, inclusive membros 
da Polícia Federal e do 
Ministério Público Federal, 
todas reconheceram que 
jamais tiveram conheci-
mento da prática de um 
esquema de corrupção sis-
têmico no âmbito da Petro-
bras entre 2002 e 2010. 

- A tentativa de trans-
formar o “tríplex” em um 
caso criminal iniciou com 
promotores do Ministério 

Público de São Paulo, que 
ofereceram denúncia con-
tra Lula, D. Marisa e outras 
12 pessoas. Sérgio Moro 
aceitou analisar a acusa-
ção apenas contra Lula e 
sua esposa, devolvendo 
o restante da ação para a 
Justiça Paulista, que, ao 
final, absolveu os 12 acu-
sados.

- Lula e sua família ja-
mais receberam as chaves 
do triplex ou passaram um 
dia ou uma noite no imóvel. 
Eles haviam pago parcelas 
de cotas da cooperativa 
Bancoop e desistiram de 
comprar o imóvel quan-
do a Bancoop transferiu o 
empreendimento à Cons-
trutora OAS, em 2009, em 
procedimento acompanha-
do pelo Ministério Público 
de São Paulo e autorizado 
pelo Poder Judiciário do 
mesmo Estado. O aparta-
mento continua em nome 
da Construtora da OAS 
perante o Cartório de Re-
gistro de Imóveis.

Julgamento do Lula: Entenda 
porque o ex-presidente tem 
recebido tanto apoio

www.sindmetalpinda.com.br

Ricardo Stuckert

Sonia Furtado


