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A Reforma Trabalhista 
foi aprovada. O que o Se-
nado fez foi o mesmo que 
rasgar a nossa CLT.

Em Pinda fizemos vá-
rios protestos, manifesta-
ções na praça, fomos até 
Brasília pressionar o Con-
gresso. Não foi o suficien-
te e o Senado ignorou as 
paralisações que ocorre-
ram em todo o Brasil. 

O que está em jogo é 
o seu direito, é o seu fu-
turo.

A discussão não é so-
bre o imposto sindical, 
que a CUT sempre foi 
contra, mas sim sobre os 
outros 112 itens da refor-
ma que vão prejudicar a 
classe trabalhadora. 

Precisamos da uni-
dade. Quando o traba-
lhador se manifesta, a 
mensagem chega até o 
congresso.

Já congelaram os 

Rasgaram 
a nossa 
CLT

*Herivelto Vela é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

gastos por 20 anos, já 
entregaram o nosso pré-
-sal para os estrangeiros, 
já terceirizaram o posto 
de trabalho, já reforma-
ram o direito trabalhista 
e agora eles vão mexer 
na sua devida e honrosa 
aposentadoria. 

Precisamos parar 
esse país. Só com mobi-
lização, com trabalhador 
na rua que a gente vai 
poder acabar com essa 
corrupção, com essa 
corja de bandidos que 
estão lá no Senado hoje 
votando e retirando direi-
to de trabalhador.

Do que depender des-
te sindicato, podem ter 
certeza, vai ter luta. 

Não vamos abaixar a 
cabeça, jamais.

Por Herivelto Vela*

Metalúrgicos da CUT entregam 
pauta da Campanha Salarial

A FEM-CUT/SP (Fe-
deração de Sindicatos de 
Metalúrgicos da CUT São 
Paulo) entregou no dia 4, a 
pauta de reivindicações da 
“Campanha Salarial 2017: 
Resistência, Unidade e 
Luta” para o setor patronal 
na sede da FIESP (Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo).

O Sindicato dos Me-
talúrgicos participou por 
meio dos sindicalistas He-
rivelto Vela, Luciano da Sil-
va – Tremembé, Marcelo – 
Pepeo, Marcio Fernandes, 

Nilton – Rivelino, Ronaldo 
– Pit Bull, André Dantis e 
Caio Fabretti.

Diante aos ataques in-
cessantes promovidos pelo 
governo de Michel Temer e 
pelos patrões, o presidente 
da FEM-CUT/SP, Luiz Car-
los da Silva Dias, o Luizão, 
adiantou a importância da 
manutenção da última con-
venção coletiva até que um 
novo acordo fosse firmado.

“Um dos principais pon-
tos da reforma trabalhista 
é a prevalência do Nego-
ciado sobre o Legislado 

e também o fim da ultra-
tividade. Em um período 
como esse, é essencial 
manter a validade de con-
venções passadas até 
que um novo acordo seja 
firmado. Temos que valori-
zar os espaços de diálogo. 
O compromisso de ma-
nutenção da ultratividade, 
mesmo com a aprovação 
da Reforma Trabalhista, 
demonstrará que temos 
uma relação madura”, de-
fendeu Luizão.

Veja mais sobre isso na 
página 4.

Pauta de reivindicações foi aprovada pelos metalúrgicos de Pinda em 
assembleia geral da categoria na sede do sindicato no dia 26 de junho

Sindicalistas de Pinda na entrega da pauta de reivindicações aos 
patrões, na sede da Fiesp, no dia 4 de julho

Luciano da Silva - Tremembé
Secretário Geral do Sindicato dos Metalúrgicos

“Com todos esses ataques do governo, sabemos 
que teremos uma campanha salarial difícil, mas os 
metalúrgicos são uma categoria organizada, que já 
conquistou muitos avanços com luta e negociação. 
É isso que vamos fazer, continuar defendendo ao 
máximo o trabalhador.”

Logo na sequência da 
assembleia que aprovou 
o eixo da Campanha Sa-
larial, outra assembleia 
aprovou melhorias no pa-
trimônio da entidade – a 
troca da colônia de férias 

Campanha lembra 100 anos 
da Revolução Russa

A Campanha Salarial 
2017: “Resistência, Unida-
de e Luta” faz uma home-
nagem os 100 anos da Re-
volução Russa. 

O objetivo é resgatar o 
histórico de organização 
dos trabalhadores para o 
avanço dos direitos da clas-
se contra a exploração do 
capitalismo.

Também faz referência 
aos 100 anos da primeira 
Greve Geral no Brasil

Assembleia aprovou 
melhorias no patrimônio

por outra maior que aten-
da a categoria, a troca do 
caminhão de som, amplia-
ções no Clube de Campo 
e a construção de um au-
ditório na sede do sindica-
to.

Marina Selerges-FEM-CUT/SP

Novidade em MOREIRA CÉSAR Toda quarta-feira
Das 9h às 12h - Atendimento Jurídico - trabalhista, previdenciário e cível

Das 14h às 17h - Atendimento Comitê dos Aposentados Metalúrgicos
Subsede Moreira César - Rua Albert Sabim, 40, Terra dos Ipês I / Tel. 3637-3634
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BRONCAMeteMetalúrgico sofre acidente na aciaria, um 
dos setores mais críticos da Gerdau

No último dia 6, um aci-
dente ocorreu na Gerdau,  
no setor de aciaria, um dos 
que mais tem recebido críti-
cas do Sindicato dos Meta-
lúrgicos.

Segundo o dirigente Nil-
son Conceição – o Nilsão, 
por volta das 18h um opera-
dor estava ajudando a colo-
car a corrente em uma peça 
do forno, quando o gancho 
da ponte rolante desceu e 

atingiu o trabalhador. 
Ele foi socorrido pela 

equipe médica da fábrica 
e conduzido ao Hospital 10 
de Julho. O metalúrgico so-
freu fraturas no tornozelo. O 
sindicato continuará acom-
panhando a investigação 
da causa do acidente.

De acordo com o vice-
-presidente do sindicato, 
André Oliveira – Andrezão, 
há oito meses o sindicato 

vem denunciando condi-
ções inseguras na aciaria. 

“Muitos trabalhadores 
têm sido submetidos a 
jornadas de 12 horas por 
vários dias. Desde novem-
bro, o sindicato cobra que 
a chefia da aciaria pare de 
pressionar os operadores a 
trabalharem durante o ho-
rário de refeição, e ainda 
hoje se vê funcionários co-
mendo apenas um lanche 
no pé da máquina”, disse.

A cobrança pela compra 
de novos potes de escória, 
que transportam metal lí-
quido, também não tem re-
cebido atenção por parte da 
empresa. 

Os potes que restaram 
já passaram do prazo de 
vida útil. No mesmo dia do 
acidente, ocorreu mais um 
vazamento. Por sorte, não 
atingiu ninguém.

No dia 5, um inciden-
te de alto risco ocorreu na 
UTT. Uma das máquinas 
de usinagem de cilindros 
travou. Na hora que o ope-
rador foi ver o que estava 
acontecendo o cilindro, que 
pesa de 8 a 10 toneladas, 
caiu da máquina. 

Por sorte, caiu do lado 

No dia 20 de abril, um protesto foi realizado na portaria da Gerdau; 
mais uma vez um dos pontos criticados foi o excesso de jornada

oposto ao do trabalhador.
O suporte do cilindro, já 

desgastado, fundiu junto 
com ele e não suportou o 
peso. Não teve como o ope-
rador saber disso porque 
esse torno não tem o sensor 
(célula de carga) que avisa. 
A área tem cinco máquinas 
como essa, chamada torno 

de desbaste, mas apenas 
três delas tem esse sensor. 
A área também sofre com 
falta de investimento em 
manutenção preventiva, 
tanto de maquinário quan-
to de troca regular de óleo 
nas máquinas. Também há 
problemas com excesso de 
jornada.

Maquinário antigo provoca queda de 
cilindro de 8 toneladas dentro da Gerdau

Em novembro, categoria já fazia protesto contra o excesso de jornada, 
inclusive na aciaria; ao microfone o vice-presidente Andrezão

Nilson Conceição,  
sindicalista da 
aciaria, um dos  
que auxiliou 
o funcionário 
acidentado. Na 
foto, em um dos 
vários protestos 
deste ano na 
portaria da fábrica

escala 6x2.
Em novembro a em-

presa havia aplicado uma 
nova regra que pratica-
mente impedia os traba-
lhadores de tirarem essa 
folga. A medida foi enca-
rada como retaliação por 
causa da categoria ter 
reprovado uma proposta 
ruim de mudança na jor-
nada.

A folga-extra retornou 
e nenhuma nova jornada 
foi imposta. É isso aí com-
panheiros. Juntos somos 
mais fortes.

Novelis: Conseguimos a folga-extra de volta

Depois de um longo 
embate entre sindicato e 
empresa, várias reuniões 
e cobranças, os trabalha-
dores da Novelis tiveram 
este mês o retorno da 
folga-extra, uma medida 
muito reivindicada pela 
categoria.

Folga extra é um direito 
adquirido em acordo cole-
tivo de trabalho em uma 
negociação entre Empre-
sa, Sindicato e Ministé-
rio do Trabalho, para os 
trabalhadores que fazem 
revezamento de turno, na 

A Gerdau contratou 
cerca de 100 funcionários 
com contrato temporário. 
Isso depois de muita briga 
do sindicato para que a 
empresa não fizesse ter-
ceirizações na unidade. 

Mesmo assim, ainda 
estávamos preocupados 
porque esses funcioná-
rios não tinham os mes-
mos benefícios. 

Essa semana conse-
guimos. A empresa acei-
tou incluir esses funcioná-

rios no Programa Metas, 
a PLR da Gerdau. Que 
vai ser paga um pouco 
depois, mas vai seguir 
as mesmas regras da 
célula. Além disso, os 
temporários da jornada 
6x2 que recebiam hora-
-extra a 50% na segunda 
folga agora vão receber 
a 100% como os demais 
funcionários.

Parabéns a todos os 
membros do CSE Gerdau 
por essa vitória.

Gerdau: Vitória para os temporários

Trabalhadores da 
Novametal aprovam 
proposta de PLR

Assembleia aprovou proposta 
que tem valor fixo garantido 
na primeira parcela

Os trabalhadores da 
Novametal aprovaram 
em assembleia no dia 20 
de junho, a proposta de 
PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados).

Ao total, o valor pode-
rá chegar a R$ 1.658. A 
primeira parcela, de R$ 
700, já foi paga no dia 
30 de junho. A segunda 
parcela, com metas, será 
paga em janeiro.

Segundo o dirigente 

sindical Luiz Paiva, a si-
tuação da empresa está 
melhor que a do ano pas-
sado. 

“2016 foi um ano bem 
difícil, mas mesmo assim 
não teve demissões. Este 
ano já temos condição de 
reivindicar mais. Para-
béns aos trabalhadores e 
à comissão de PLR que 
também participou na 
negociação”, disse Paivi-
nha.
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12 pontos da Reforma 
Trabalhista são 
inconstitucionais

Pelo menos 12 pontos 
do projeto de lei que altera 
a legislação trabalhista fe-
rem direitos constitucionais 
do trabalhador, de acordo 
com relatório do Ministério 
Público do Trabalho. 

As mudanças violam os 
princípios da dignidade hu-
mana e da proteção social 
do trabalho, precarizam o 
vínculo empregatício e po-
dem ameaçar até o salário 
mínimo, segundo o procu-
rador-geral do Trabalho, 
Ronaldo Fleury.

O procurador-geral do 
trabalho já havia alertado 

representantes do governo 
sobre a inconstitucionali-
dade de alguns artigos da 
reforma. “Nenhuma das 
nossas sugestões foram 
acatadas. Até onde sei, só 
foram acatadas as propos-
tas apresentadas por em-
presas”, diz Fleury.

Com a reforma aprova-
da, o Ministério Público do 
Trabalho estuda dois cami-
nhos possíveis: entrar com 
uma ação direta de incons-
titucionalidade no Supremo 
Tribunal Federal (STF) ou 
com ações civis públicas 
nas instâncias inferiores.

Senado aprova a Reforma 
Trabalhista, sem alterações

O Senado aprovou no 
último dia 11 o PLC 38, da 
reforma trabalhista, mesmo 
com os inúmeros protestos 
realizados por todo o país 
contra a medida.

A proposta foi aprovada 
por 50 votos favoráveis, 26 
votos con trários e uma abs-
tenção, e sancionada pelo 
presidente Michel Temer,  
que está sendo investigado 

CURSO DE PINTURA EM CAMISETA EM MOREIRA CÉSAR  

Subsede sindicato: Rua Albert Sabim, 40, Terra dos Ipês 1. Tel.: 3637-3634

Senadores de SP que votaram A FAVOR da Reforma Trabalhista

José Serra
PSDB

Marta Suplicy
PMDB

Airton Sandoval
PMDB

por corrupção passiva no 
caso da JBS e pode sofrer 
um processo de impeach-
mant na Câmara dos Depu-
tados. 

Mais de 70% dos Se-
nadores que aprovaram a 
reforma têm participação 
societária em corporações, 
ações ou possuem alguma 
empresa ou fazenda.

A proposta que decreta a 

Como o sindicato irá agir 
daqui pra frente?

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos continuará agindo 
como sempre fez, nego-
ciando ao máximo para 
defender os interesses da 
categoria. 

Independente de como 
será a discussão da refor-
ma pelo Supremo Tribunal 
Federal, a pauta de reivin-
dicações da Campanha 
Salarial já contém várias 
cláusulas para melhorar a 
Convenção Coletiva de for-
ma que o trabalhador não 
fique tão vulnerável quanto 
a reforma prevê. Veja al-
guns deles.

Ultratividade
Essa cláusula visa asse-

gurar que as convenções e 
acordos continuem valendo 
até que outros sejam nego-
ciados.

Jornada de trabalho
Defendemos que qual-

quer negociação como 

jornada de trabalho, horas 
extras, banco de horas, 
intervalos, compensação 
de horas, remuneração e 
outros devem passar por 
negociação coletiva, assim 
como é feito hoje. E não 
de forma individual como o 
texto prevê.

Contrato de trabalho
A negociação coletiva 

também deverá ser priori-
zada para discutir qualquer 
tipo de contrato, como par-
cial, por prazo determinado 
ou temporário. 

E não vamos permitir 
que haja o contrato para 
trabalho intermitente, aque-
le no qual o trabalhador não 
recebe pelo dia, mas só por 
algumas horas.

Dispensas Coletivas
Na reforma Trabalhista, 

eles estão regulamentando 
a demissão em massa sem 
discussão com os sindica-

tos. Na nossa cláusula, es-
pecificamos que qualquer 
processo de dispensa cole-
tiva deverá ser condiciona-
do à prévia busca de alter-
nativas por meio também 
da negociação coletiva.

Norma mais benéfica
É preciso garantir a 

aplicação do instrumento 
mais favorável: a conven-
ção ou o acordo coletivo 
específico na empresa, já 
que temos acordos feitos 
na fábrica que melhora-
ram direitos e ampliaram 
as conquistas.

Férias
As férias individuais de 

cada ano deverão ser con-
cedida prioritariamente de 
uma única vez. 

Se houver prova de co-
ação ao trabalhador para 
aceitar as férias em três 
períodos, elas serão con-
sideradas nulas.

morte da CLT, pois elimina 
direitos constitucionais dos 
trabalhadores, foi aprovada 
sem qualquer alteração, da 
forma como Temer queria.

A proposta deve entrar 
em vigor 120 dias após ser 
sancionada, mas várias en-
tidades afirmam que irão 
acionar o Supremo tribunal 
Federal para tentar barrar a 
medida.

Afirmação é o Ministério Público do Trabalho, 
que condena a reforma como foi feita

Sanção de Temer não 
encerra a questão

A Central Única dos 
Trabalhadores não acei-
ta e não reconhece qual-
quer legitimidade no fato 
de 50 senadores liquida-
rem direitos trabalhistas 
duramente conquistados, 
obedecendo as ordens de 
um governo golpista e ile-
gítimo e a serviço dos in-
teresses de empresários.

A CUT conclama as 
suas bases a seguir na 

luta pela Revogação do 
PLC 38 e utilizará todos 
os meios jurídicos, políti-
cos e sociais para atingir 
esse objetivo. A sanção 
de Temer a essa lei que 
atropela inclusive direitos 
constitucionais não en-
cerra a questão. É preci-
so derrotar esse ataque 
maior aos direitos traba-
lhistas e aos sindicatos 
através da luta de classe.

Fotos: Agência Senado

Marcello Casal  Jr. - ABr

Preços 
acessíveis

Professora 
Elaine Amaral

Inscrições 
abertas
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Trabalhadores de Pinda fortaleceram a luta 
contra as reformas do governo Temer

Paralisação conjunta em três pontos da 
cidade, contra as reformas; esse foi da SP-62

Houve paralisação de um distrito industrial 
inteiro, que uniu vários sindicatos

Os sindicalistas de Pinda também sofreram 
com as inúmeras bombas de gás

Polícia tentou de todas as formas acabar com 
a manifestação em Brasília

Em março, passeata percorreu o centro da 
cidade contra as reformas de Temer

200 mil pessoas ocuparam Brasília contra as 
reformas; sindicalistas de Pinda estiveram lá

Em abril, teve mais manifestação na praça da 
Monsenhor Marcondes, a praça da Cascata

Temer 
já torrou 
R$ 100 
milhões em 
publicidade

O governo de Michel 
Temer, rejeitado por mais 
de 90% dos brasileiros, 
já gastou R$ 100 milhões 
com uma campanha pu-
blicitária para defender as 
reformas. 10 vezes mais 
do que o previsto.

R$ 6 milhões 
pra cada 
voto a favor 
do governo

Segundo a Folha de 
S. Paulo, Temer liberou 
nada menos que R$ 1,9 
bilhão em emendas par-
lamentares para aqueles 
que votarem a favor das 
reformas. Isso dá uma 
média de R$ 6 milhões 
pra cada um.

Parlamentares de opo-
sição ou que traíram o go-
verno em votações ficam 
fora da distribuição e tem 
suas emendas bloquea-
das.

Por isso tem parlamen-
tares que não se incomo-
dam, pois acreditam que 
vão reverter o desgaste 
fazendo obras nas cida-
des que são seus redutos 
políticos. A pressão popu-
lar tem que ser muito forte 
pra incomodá-los.

NADA foi 
discutido

Nada do que foi suge-
rido para a reforma foi dis-
cutido.

As 178 emendas não 
foram sequer lidas no ple-
nário. Nem mesmo aque-
las de senadores da base 
aliada. 

Tudo porque o gover-
no impôs tramitação sem 
emendas, para que o pro-
jeto não voltasse para a 
Câmara.

Paralisação conjunta de duas fábricas, 
Incomisa e Elfer, algo inédito em Pinda

50% (12) 3522-0024
Dra. Jéssica Oliveira

Cirurgiã-Dentista / CROSP 109.273
Atendimento para adultos e crianças30% 

Rua Sete de Setembro, 172, centro (Rua do sindicato)

tratamentos de clínica 
geral e prótese

clareamento 
(sob consulta)

*Condições exclusivas para sócios do sindicato

Jornalistas Livres

Jornalistas Livres

Desconto
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Vela, Mamão e Lagoinha entregam homenagem a 
Ademir da Guia, ‘por tudo que fez e ainda faz pelo 

futebol’; ao centro estava Pavão, do São Paulo

Todos os jogadores receberam bem os fãs, 
fizeram muitas fotos e autógrafos

Estádio da Ferroviária ficou cheio, cerca de mil pessoas compareceram 
ao evento de 30 anos do sindicato

Odirley, autor do primeiro gol do time 
metalúrgico, foi um dos vários pais que 
levaram seus filhos para conhecer de perto 
grandes craques do passado

Seleção Master Paulista junto com a seleção de Metalúrgicos de Pindamonhangaba; partida terminou em 6x2 para a Master, com gols de Dinei, André Luiz, Muller, Rogério, Ataliba e Gino. Os gols da seleção de metalúrgicos foram de Odirley, com passe do 
Sérgio, e do presidente Herivelto Vela, cobrando pênalti. Jogo ocorreu no estádio Dr. Antonio Pinheiro Júnior, da Associação Atlética Ferroviária e marcou os 30 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, fundado em 1º de julho de 1987
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Gol de pênalti marcado pelo Vela no segundo tempo. Depois do jogo ele 
recebeu elogio do próprio Ademir da Guia: “Tirou do goleiro, bateu na 
trave e entrou. Indefensável”

Jogo encerrou em grande estilo a carreira 
do querido Pai da Matéria, árbitro de Pinda 
que está se aposentando; na cena, ele dá um 
cartão amarelo para o Dinei, do Corinthians

Campanha arrecadou 1 tonelada de alimentos. 
Foi possível montar 67 cestas básicas e ajudar 

trabalhadores desempregrados, entre eles 
companheiros da Tecn-Serv, fábrica que fechou 

Ele conseguiu. Sérgio trocou chuteira com o 
Ademir da Guia. E no jogo seguinte o ídolo 
do Palmeiras usou mesmo a chuteira do 
flamenguista

Seleção Master Paulista junto com a seleção de Metalúrgicos de Pindamonhangaba; partida terminou em 6x2 para a Master, com gols de Dinei, André Luiz, Muller, Rogério, Ataliba e Gino. Os gols da seleção de metalúrgicos foram de Odirley, com passe do 
Sérgio, e do presidente Herivelto Vela, cobrando pênalti. Jogo ocorreu no estádio Dr. Antonio Pinheiro Júnior, da Associação Atlética Ferroviária e marcou os 30 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, fundado em 1º de julho de 1987

JOGO
DOS

anos
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba
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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: Herivelto Santos Moraes - Vela / Secretário de Comunicação: Antonio Romeu 
Martins / Jornalista Responsável: Guilherme Moura (MTb 57.457-SP) /  Fotos e diagramação: Guilherme Moura / Tiragem: 7.000 exemplares / Impressão: 
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Justiça determina reintegração 
de metalúrgico na Gerdau

Marquinhos, Andrezão, Sérgio, Marcinho e o advogado trabalhista 
Marcos Gonçalves logo após a reintegração

A Justiça do Trabalho 
determinou a reintegração 
de um funcionário da Ger-
dau a uma ação movida 
pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos. 

Sérgio Luis Brás de Oli-
veira retornou para fábri-
ca no dia 27 de junho. Ele 
havia sido demitido irregu-
larmente, enquanto estava 
afastado por motivo de saú-
de.

Sérgio sofreu um aci-
dente de trabalho três anos 
atrás. O tranco provocado 
por uma alavanca da má-

quina lhe causou duas hér-
nias na coluna.

“Travei, fiquei dez dias 
internado, tomei morfina. 
Depois fiquei no compatí-
vel e aí eles me demitiram, 
mesmo sabendo que tenho 
sequela. Passei na médica 
(da fábrica) já estava tudo 
pronto, fui desligado da 
empresa. O Andrezão e o 
Marcinho me deram maior 
força, o Alison (advogado 
do sindicato) entrou com o 
processo. Hoje vou entrar 
de cabeça erguida”, disse 
Sérgio.

O vice-presidente do 
sindicato, André Oliveira – 
Andrezão, esteve com Sér-
gio logo após o acidente. 

“Eu insisti para isolar a 
área e que ele fosse aten-
dido pela equipe de saúde, 
porque o caso foi grave. 
Conversamos com a em-
presa várias vezes, mas ela 
não reverteu a demissão. 
Hoje a Justiça foi feita.”

Em um ano da atual di-
reção do sindicato, essa foi 
a sexta reintegração com 
ordem judicial nas fábricas 
de Pinda.

Trabalhadores da Latasa conquistam 
11% de aumento na PLR

Proposta também teve melhorias nas metas; no 
detalhe, o dirigente sindical Francisco Sampaio

O Sindicato dos Me-
talúrgicos de Pindamo-
nhangaba repudia a con-
denação sem provas do 
ex-presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, assim como repudiaria 
uma sentença sem provas 
a qualquer cidadão brasi-
leiro que estivesse sofren-
do uma perseguição polí-
tica sem precedentes na 
história do Brasil.

Para a diretoria do Sin-
dicato, a condenação de 
Lula pelo juiz Sérgio Moro 

um dia após a aprovação 
da Reforma Trabalhista 
é significativa, pois cla-
ramente demonstra a in-
tenção de deixar cair no 
esquecimento o desmonte 
das leis trabalhistas.

Ela evidencia o quanto 
o golpe de Estado foi bem 
orquestrado. 

A sentença está basea-
da em palavras de conde-
nados, incapazes de com-
provar suas afirmações por 
meio de documentos ou de 
transferências bancárias.

Sem provas, Lula é 
condenado pelo juiz 
Sérgio Moro

Os trabalhadores da La-
tasa aprovaram no dia 14, a 
proposta de PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resulta-
dos) com 11% de aumento 
sobre a proposta do ano 
passado.

O valor total poderá che-
gar a R$ 2.000. A primeira 
parcela, fixa de 50% desse 
valor, será paga em agosto, 
e a segunda parcela, com 

metas, em janeiro.
Segundo o dirigente do 

Sindicato dos Metalúrgicos, 
Francisco Sampaio, tam-
bém foi possível melhorar 
as metas. 

“A gente conseguiu unifi-
car o cálculo das duas plan-
tas, o que vai aumentar as 
chances dos trabalhadores 
atingirem as metas, por-
que a produção de uma vai 

compensar a outra”, disse.
O secretário de organi-

zação do sindicato, Odirley 
Prado, também participou 
das negociações. 

“Na Latasa tem comis-
são de PLR atuante, as me-
tas são bastante discutidas 
e ano a ano a proposta tem 
avançado. Parabéns aos 
trabalhadores pela conquis-
ta”, disse.

Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro 1 dia 
depois da Reforma Trabalhista ser aprovada

Clube de Campo terá 
pesqueiro

Plantio de palmeiras ao redor do lago e 
construção de cercas para a pesca

Uma das melhorias que 
está sendo feita no Clube 
de Campo do sindicato no 
Ribeirão Grande é a cons-
trução do pesqueiro.

Ao redor do lago que 
corta o clube foi construí-
do um piso de pedra, está 
sendo colocado alambrado 
para que as crianças não 
caiam no lago, e também 

estão sendo plantadas pal-
meiras para fazer sombra 
e alguns bancos serão co-
locados.

O espaço de pesca será 
um novo atrativo para o 
clube.

Outras melhorias tam-
bém estão sendo feitas. 
Em breve serão divulga-
das.

Romeu Martins


