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Assembleia que deu início à greve de um dia na siderúrgica mexicana; empresa não queria nem 
discutir PLR, mas cedeu após adesão total dos trabalhadores ao movimento

Após um dia de greve, 
os trabalhadores da GV do 
Brasil conseguiram que a 
empresa aceitasse fazer a 
correção dos salários e im-
plantar a PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados), 
que ela não queria nem dis-
cutir, mesmo com boa de-
manda de produção.

Agora existe PLR na 
GV. É um direito adquirido.  
Em muitas fábricas a PLR 
vai melhorando a cada ano, 
sempre com negociação do 
sindicato e também da co-
missão de PLR.

No ano passado, os tra-
balhadores da GV também 
entraram em greve para 
conseguir o convênio mé-
dico. 

Com mobilização, a ca-
tegoria tem conseguido 
avançar na GV. Parabéns.

Deputado 
Vicentinho 
fala sobre 
as reformas
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As rodadas de nego-
ciação da Campanha Sa-
larial estão acontecendo, 
e este ano, além da cho-
radeira habitual, as ban-
cadas patronais estão ra-
chadas e a gente também 
percebe a ansiedade dos 
patrões pra entrar em vi-
gor a reforma trabalhista. 

Estão igual criança 
com brinquedo novo, 
achando que o Brasil vai 
virar uma terra sem lei.

Não é por aí. Onde não 
tem trabalhador organiza-
do pode até ser, mas aqui 
não. Em Pinda o trabalha-
dor é bem informado, mo-
bilizado e luta pelos seus 
direitos.

Essas paralisações 
que acontecem nas fábri-
cas é que nós dão força 
pra estar nessa mesa de 
negociação, porque os 
patrões sabem que o tra-
balhador cruza os braços.

Agradeço a toda a di-
retoria do sindicato e aos 
trabalhadores por essa 

Aqui tem resistência, 
unidade e luta

*Luciano da Silva - Tremembé é secretário 
geral do Sindicato dos Metalúrgicos

união. Isso faz toda a di-
ferença.

Os patrões falam que 
a Convenção Coletiva é 
muito grande. Ela poderia 
ser menor, mas se não 
tivesse que ter ali até as 
garantias mais básicas, 
como colocar água potá-
vel no chão de fábrica. 

Se a Federação brigou 
para colocar uma cláusu-
la dessas é porque tem 
patrão que até isso nega 
para o funcionário.

Essa é a nossa realida-
de. É com pessoas assim 
que negociamos.

Quem não estiver jun-
to com seu sindicato, vai 
ficar sozinho, cara a cara 
com o patrão.

Por Luciano da Silva, 
o Tremembé*

Após greve, GV vai corrigir 
salários e implantar PLR

Paceli Alves: “Mais uma vez parabéns 
companheiros, é assim que conquistamos. 
PLR agora é direito adquirido”

Após um dia de greve, 
os trabalhadores da GV do 
Brasil aprovaram em as-
sembleia no dia 2 de agos-
to, a proposta de correção 
dos salários e a implanta-
ção da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados).

Com a aplicação dos 
aumentos, a empresa pas-
sará a respeitar a equipa-
ração salarial. 

Os adicionais de insalu-
bridade serão pagos como 
determinam as perícias 
técnicas e as horas-extras 
também serão pagas.

A PLR, que a empresa 
se negava a fazer qual-
quer discussão, será im-
plantada. 

Os trabalhadores re-
ceberão R$ 600, com pri-
meira parcela no dia 30 de 
agosto.

De acordo com o diri-
gente sindical Paceli Al-
ves, com a implantação, 
ela passa a ser um direito 
adquirido. 

“Hoje a GV têm uma 
PLR pra ser discutida. 
Uma comissão será for-
mada para acompanhar 

a produção e negociar as 
metas. Os problemas de 
salário, que tanto prejudi-
caram o trabalhador, se-
rão resolvidos. Eu acredito 
que agora a empresa vai 
agir diferente nessa ques-
tão”, disse Paceli.

A GV do Brasil faz par-
te do Grupo Simec e em-
prega 320 trabalhadores 
na fabricação de produtos 
de aço para a construção 
civil. 

Em 2016, após uma 
greve o convênio médico 
foi implantado.

Greve é Greve! Toda a diretoria do sindicato se empenhou no movimento dos companheiros da GV do Brasil

Fila de caminhões mostra como está a produção da GV O presidente Vela participou das negociações

*Sócios do Sindicato dos Metalurgicos têm desconto exclusivo de 15% no tratamento clínico
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Em 20 dias, mais de 5 mil cruzaram os braços 
pela Campanha Salarial em Pindamonhangaba

Em cerca de 20 dias, 
ocorreram paralisações 
pela Campanha Salarial 
em todas as fábricas que 
contam com representa-
ção no local de trabalho, o 
CSE – Comitê Sindical por 
Empresa. 

Ao total são 13 empre-
sas, que englobam mais 
de cinco mil trabalhadores.

Segundo o vice-presi-
dente do Sindicato dos Me-
talúrgicos, André Oliveira 
- Andrezão, a série de pa-
ralisações deverá continu-
ar nas empresas menores. 

“Além do salário, a 
pressão é para manter os 
direitos conquistados pela 
categoria e para que as 
decisões coletivas, em as-
sembleia, continuem pre-
valecendo mesmo após a 
reforma trabalhista. Traba-
lhador metalúrgico de Pin-
da está de parabéns pela 
união. Vamos seguir firmes 
na luta”, disse Andrezão.

Confab Equipamentos

GV do Brasil Latasa

Gerdau / Harsco

Bundy

Elfer

Novametal

Novelis

Confab Tubos / Tenaris Coating Alutent

SEM LUTA

NÃO 
HÁ

CONQUISTA

O vice-presidente 
Andrezão

Incomisa

Gilson Leandro - Chupeta
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Após protestos e ameaça de greve, 
Incomisa paga salários no dia combinado

Os trabalhadores da In-
comisa travaram uma briga 
com a direção da empresa 
por causa dos repetitivos 
atrasos de salário.

A categoria paralisou a 
produção dentro da fábri-
ca em julho, depois, no dia 
7 de agosto, fizeram mais 
uma paralisação na porta 
da fábrica e aprovaram e 
aprovaram um comunicado 

de greve caso e mesmo as-
sim, atrasou mais uma vez. 

No dia do pagamento, 
os trabalhadores fizeram 
nova paralisação dentro 
da fábrica, junto com os 
dirigentes André e Nilton - 
Rivelino e aguardaram até 
a empresa prometer uma 
nova data, essa sim foi 
cumprida.

Segundo Rivelino, a  se-

quência de promessas não 
cumpridas havia revoltado 
os trabalhadores. 

“Tinha gente com difi-
culdade pra pagar as con-
tas e até mesmo pra fazer 
a compra do mês. Pagar 
salário em dia é o mínimo 
que a empresa tem que fa-
zer. E se atrasar de novo, 
é paralisação total”, disse 
Rivelino. 

Assembleia que aprovou entrega do comunicado 
de greve por causa dos frequentes atrasos

Acima, assembleia que aprovou entrega 
do comunicado de greve por unanimidade; 
ao lado, Ernesto, sindicalista e técnico de 
segurança na Confab

Trabalhadores da Confab ameaçam greve 
contra demissões irregulares

Os trabalhadores da Te-
naris Confab Tubos fizeram 
uma paralisação de uma 
hora no dia 31 de julho, 
contra demissões irregula-
res e ameaçaram entrar em 
greve se novas demissões 
ocorrerem.

A empresa não tem 
respeitado a Convenção 
Coletiva de Trabalho, que 
garante estabilidade de 
emprego aos funcionários 
que possuem sequelas em 
função do trabalho.

Segundo secretário de 
Assuntos Jurídicos do sin-

dicato, Antonio Ernesto, 
que também é técnico de 
segurança, a Confab é uma 
das fábricas onde os funcio-
nários mais sofrem lesões. 

Entre os cerca de mil 
trabalhadores, pelo menos 
200 possuem alguma limi-
tação por doença do traba-
lho. 

“Cobramos que a em-
presa revertesse essas 
demissões. É um direito 
dos metalúrgicos da CUT, 
mas ela insiste em desres-
peitar a nossa convenção. 
Ela prefere apostar que o 

funcionário não vai entrar 
na Justiça do que fazer o 
certo. Isso já tem bastante 
tempo”, disse Ernesto.

Após o protesto, a dire-
ção da Confab aceitou fazer 
a reintegração, politicamen-
te, de um dos trabalhadores  
e não fez mais demissões 
de casos semelhantes até 
o momento.

Nos últimos cinco anos, 
oito trabalhadores foram 
reintegrados por meio de 
ações movidas pelo sindi-
cato apenas nas unidades 
Tenaris Confab.

Denunciamos aqui 
no Jornal O Trabalhador 
que a Gerdau não estava 
comprando novos potes 
de escória e os trabalha-
dores da Harsco estavam 
operando potes sucate-
ados, com sério risco de 
acidentes, inclusive hou-
ve vazamento de aço lí-
quido.

A operação é tão peri-
gosa que esse mês mor-

reu um trabalhador na 
Malásia porque houve 
um vazamento e a escó-
ria caiu em cima da má-
quina.

Pois bem, depois que 
tanto reclamamos o pro-
blema está resolvido. A 
Gerdau comprou novos 
potes de escória. 

Esperamos que a em-
presa não cometa o mes-
mo descaso novamente.

BRONCAMete

Harsco/Gerdau: Bronca resolvida

Itamar Cabeleireiros Unisex

No chão de fábrica da 
GV do Brasil está rolando 
o comentário de que a em-
presa vai terceirizar todo o 
setor de manutenção da 
Aciaria. Que o novo coor-
denador vai mandar todo 
mundo embora. 

Já deixamos claro que 
não vamos aceitar isso. 

A empresa acabou de 
efetivar 60 funcionários 
que estavam por agência. 
Por que vai terceirizar? 

A nossa luta sempre 
será contra a terceiriza-
ção, que provoca empre-

gos precários e aumenta 
o risco de acidentes. A 
empresa acabou de fazer 
uma greve. 

É melhor que essa his-
tória seja realmente boa-
to.

E a empresa continua 
dando preferência pra 
trabalhadores de outras 
cidades. 

Quem é de Pinda entra 
por agência, quem é de 
fora entra direto como fun-
cionário GV. 

Até quando isso vai ser 
assim?

GV do Brasil: Terceirização, aqui não!

Bundy: Redução de custos

A chefia da Bundy está 
querendo apertar o cin-
to. Enquanto o trabalha-
dor estiver respirando vai 
apertando. 

Por toda a fábrica tem 
chefe cronometrando tudo 
que é feito para tentar re-
duzir ao máximo o núme-
ro de trabalhadores. 

O resultado é uma 
equipe sobrecarregada, 
absurdamente estressa-
da, e assim muito mais 

sujeita a sofrer um aciden-
te de trabalho. 

No escritório o pes-
soal não fica com chefe 
do lado contando cada 
segundo do que é feito, 
por que na produção está 
desse jeito? 

E se houve perda de 
pedido, não foi culpa do 
trabalhador, que mais 
uma vez está sendo pe-
nalizado. O erro está em 
outro lugar.

Perto da sede do sindicato
Av. Albuquerque Lins, 49, centro, ao lado do Psiu Vídeo

- Corte 
- Manicure
- Progressiva
- Limpeza de pele
- Massagens

Aceitamos

 cartão de crédito

O cabeleireiro do Sindicato 99747-5990
99173-8567

Preços especiais para sócios
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Sindicato discute Campanha 
Salarial com os patrões da Fiesp

Acima, negociação na sede da FEM que o 
Vela, Marcinho e Pepeo participaram; ao lado 
Tremembé e Marcinho em outra rodada de 
negociação, na sede do Sicetel

Explosão na Gerdau de MG mata 
dois e deixa outros 10 internados

Uma forte explosão no 
dia 15 de agosto na Ger-
dau de Ouro Branco (MG) 
matou dois trabalhadores 
e feriu outras 10 pessoas.

Em novembro do ano 
passado três metalúrgicos 
na Gerdau de Ouro Bran-
co morreram exatamente 
no mesmo local.

A explosão ocorreu no 
setor chamado coqueria. 
É o forno que produz o co-
que, componente essen-

cial à fabricação do aço, 
derivado do carvão mine-
ral.

Lá em Ouro Branco, 
nós últimos nove meses, 
três acidentes graves na 
empresa já causaram sete 
mortes.

A Siderúrgica Gerdau 
divulgou nota onde infor-
ma que ainda está anali-
sando as possíveis cau-
sas do acidente e que está 
prestando assistência às 

famílias das vítimas.
Segundo o Sindicato 

dos Metalúrgicos de Ouro 
Branco e Base (Sindob), 
os operários temem pelas 
condições de segurança 
na usina. 

“Estamos denunciando 
frequentemente a falta de 
manutenção preventiva 
na usina”, afirmou o sindi-
calista Raimundo Nonato 
Roque de Carvalho,  pre-
sidente do Sindob.

Nós últimos nove meses, três acidentes graves na  Gerdau de Ouro 
Branco já causaram a morte de sete trabalhadores

Confab aumenta número de 
trabalhadores no 6x2

Um grupo de trabalha-
dores do setor de manu-
tenção da Tenaris Confab 
Tubos irá entrar na jornada 
6x2, que já existe na em-
presa. 

Eles aprovaram em 

assembleia no dia 17 de 
agosto. 

A medida será feita para 
atender a demanda da 
construção de um duto de 
gás no Egito, a chamada 
“obra da Zor”.

Confab renova jornada do 
‘sábado sim, sábado não’

Os trabalhadores da Te-
naris Confab - unidade Tu-
bos e Coating aprovaram 
em assembleia no dia 10 
de agosto a renovação do 
acordo de jornada por mais 
2 anos. 

Desde que foi conquis-
tada, essa medida é come-
morada, pois permite folgas 
aos sábados. 

Já tem pelo menos 10 
anos que essa jornada vi-
gora lá.

Medida envolve apenas trabalhadores da 
manutenção da Confab Tubos

Assembleia aprovou jornada da meia hora, que 
já existe na empresa há 10 anos por meio de 
acordo coletivo 

Dirigentes do Sindicato 
dos Metalúrgicos têm dis-
cutido a Campanha Salarial 
com as bancadas patro-
nais, na sede da Fiesp.

As primeiras reuniões 
já ocorreram com todos os 
grupos e sindicatos que re-
presentam os patrões das 
fábricas de Pinda.

Até o momento foram 
debatidas as cláusulas so-

ciais pré-existentes, que 
não têm impacto econômi-
co e com alguns sindicatos 
começaram a ser discuti-
das cláusulas novas, que 
são as demandas do chão 
de fábrica, como fortaleci-
mento a atuação da Cipa, 
a cláusula do Emprego 
Apoiado, que favorece a 
contratação de trabalhado-
res com deficiência. 

Depois dessa etapa, o 
debate segue para as cláu-
sulas de “resistência” que 
visam barrar os efeitos da 
terceirização e da reforma 
trabalhista. Nosso compro-
misso nesta campanha é 
garantir que nenhum direito 
seja tirado de nós e tam-
bém barrar os efeitos das 
barbaridades aprovadas no 
Congresso Nacional.

Operação Zelotes, que cita 
a Gerdau, tem o 1º acordo 
de delação homologado

Este mês a imprensa 
nacional divulgou que foi 
oficializado o primeiro acor-
do de delação premiada da 
Operação Zelotes, que in-
vestiga fraudes na Receita 
Federal.

Grandes empresas que 
deviam para a Receita são 
acusadas de terem ofereci-
do propina para terem suas 
multas milionárias reduzi-
das.

Quem falou foi o ex-
-auditor da Receita Federal 
Paulo Roberto Cortez, que 
citou a Gerdau. 

Esse auditor teria sido 

um dos que articulou com 
agentes públicos para ter 
julgamento favorável à Ger-
dau para abater um débito 
de R$ 1,5 bilhão. 

Ele foi alvo de uma das 
fases da Zelotes, junta-
mente com o presidente do 
grupo, André Gerdau, já in-
diciado pela Polícia Federal 
por corrupção.

André Gerdau e dois 
vice-presidentes do grupo 
anunciaram a saída após 
cinco gerações no coman-
do executivo do negócio, 
mas negam que isso tenha 
relação com as denúncias.

Novo endereço: Av. Inglaterra, 190 - Jardim das Nações
(próximo ao Estádio do Joaquinzão)
Telefone: (12) 3624-1273
Funcionamento: De segunda a sexta das 8h às 17h e aos sábados das 8h às 12h

Hemonúcleo de TaubatéDoe

Doe
VIDA
sangue

Marina Selerges FEM-CUT/SP

Divulgação
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A CUT-SP realizou, nos 
dias 21 e 22, a 15ª Plená-
ria Estatutária – Congres-
so Estadual Extraordinário 
e Único.

A sindicalista Maria Au-
xiliadora esteve lá repre-
sentando o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba.

Foram dois dias de de-
bates sobre os desafios da 
CUT diante dos ataques à 
classe trabalhadora como 
a Reforma Trabalhista e a 
perseguição contra o ex-
-presidente Lula.

O presidente da CUT-
-SP, o professor Dou-
glas Izzo, afirmou que o 
momento é um dos mais 
difíceis para a classe tra-
balhadora, mas que o ce-
nário tem fortalecido a uni-
dade entre as categorias. 

“É importante frisar que 
ao longo desse período, 
a nossa Central teve uma 
posição muito clara contra 
as reformas apresentadas 
pelo governo. Nós não ne-
gociamos com golpistas e 
acreditamos na luta.”

Durante o Congresso, 
além de análises conjun-
turais que avaliaram o 
contexto de ataques, os 
participantes apontaram 
a necessidade de o mo-
vimento sindical elaborar 
novas estratégias de lutas.

Das discussões do en-
contro, foram eleitos os 
delegados e as delegadas 
e elaborado um caderno 
de teses que será debati-
do no Congresso Nacional 
da Central Única dos Tra-
balhadores, que ocorrerá 
em agosto.

Congresso da CUT-SP 
reafirma agenda de luta da 
central

Maria Auxiliadora, sindicalista de Pinda que 
participou do Congresso Estadual da CUT

Sindicato conversa com 
trabalhadores da Koide 
Autopeças

Empresa fica no Feital, ao lado da Incomisa

No dia 1º de agosto, o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
esteve na fábrica Koide 
Autopeças do Brasil para 
conversar com os trabalha-
dores sobre a Campanha 
Salarial.

A fábrica, que tem cerca 
de um ano de atividade pro-
dutiva, fica no bairro Feital, 
ao lado da Incomisa. 

Ela tem 30 funcionários 
e fabrica engrenagens para 
o câmbio, entre outras pe-
ças de veículos.

Por ramo de atividade, 
a Koide pertence ao Grupo 
3, assim como a Bontaz. 
Segundo o secretário geral 
do sindicato, Luciano da 
Silva – Tremembé, além 
da campanha salarial, tam-
bém foi falado sobre a atu-
ação do sindicato nas fá-
bricas e colhidas algumas 
reivindicações dos traba-
lhadores.

O secretário de Finan-
ças do sindicato, Sérgio da 
Silva, também participou.

Sindicato dos Metalúrgicos já 
formou 1.086 alunos nos cursos 
gratuitos de informática

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos realizou em julho, 
a formatura de mais uma 
turma dos cursos gratui-
tos de informática básica e 
avançada, com 105 alunos, 
e assim alcançou a marca 
de 1.086 alunos formados, 
desde quando iniciou o cur-
so, em 2013.

Segundo o presiden-
te do sindicato, Herivelto 
Vela, o curso foi criado para 
atender ao projeto Sindica-
to Cidadão e sempre con-
tou com vagas destinadas 
para a população, tanto no 
centro quanto em Moreira 
César.

“Hoje, sem um curso 

de informática, as fábricas 
nem chamam pra entrevis-
ta. Já tem inclusive empre-
sas de Pinda que dentro 
do processo seletivo fazem 
uma prova online. Saber 
que o sindicato contribuiu 
para a capacitação dessas 
pessoas é muito gratifican-
te”, disse.

Curso existe desde 2013 e sempre ofereceu vagas para a comunidade

Sindicato debate Reforma 
Trabalhista com alunos da ETEC

Conversa com alunos de mecânica, informática e administração, que 
logo entrarão ao mercado de trabalho e já tem muitas dúvidas

A direção do sindicato 
esteve na ETEC João Go-
mes de Araújo, no dia 23,  
conversando com alunos 
de mecânica, informática e 

administração sobre a Re-
forma Trabalhista. 

O Departamento Jurí-
dico do sindicato também 
esteve lá.

“Os alunos participaram 
bastante, com muitas per-
guntas, todas pertinentes, 
foi um debate interessante”, 
disse o presidente Vela.

No dia 16, o presidente 
Michel Temer tirou dez re-
ais do salário mínimo, para 
pagar a conta do golpe. Ao 
invés de R$ 976 o salário 
mínimo de 2018 será de R$ 
969.

Temer quer economizar 
R$ 3 bilhões por ano com 
isso, mas já gastou mais de 
R$ 15 bilhões em dinheiro 
público para se livrar da in-
vestigação de corrupção na 
Câmara dos Deputados. 

Agora tira do bolso do 

trabalhador um dinheiro 
que poderia ser usado para 
comprar pelo menos 1 qui-
lo de feijão e outro de arroz 
por mês. 

E isso em um momen-
to de recessão profunda, 
com a economia estagna-
da, desemprego recorde, 
corte em programas sociais 
como bolsa família, conge-
lamento de gastos na saú-
de e na educação.

Temer não tem uma po-
lítica econômica que aque-

ça o mercado interno, gere 
emprego e renda, estimule 
a circulação do dinheiro. 
Ele trabalha com o extermí-
nio da classe trabalhadora 
e dos mais pobres.

O reajuste do salário mí-
nimo contribui para aquecer 
o mercado interno, elevar 
os pisos salariais de cate-
gorias com salários mais 
baixos e os benefícios de 
quase 60% dos aposenta-
dos que recebem até 1 sa-
lário mínimo.

Mesmo em recessão, Temer ainda 
corta aumento do salário mínimo
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Vicentinho visita sindicato para 
falar sobre conjuntura política

O deputado federal Vi-
centinho esteve no sindica-
to no dia 7 para conversar 
com os dirigentes sobre o 
andamento das reformas 
dentro do Congresso.

Vicentinho é metalúrgi-
co, foi presidente da CUT, e 
votou contra o congelamen-
to dos gastos com saúde e 
educação por 20 anos, con-
tra a terceirização, contra a 
reforma trabalhista, e se de-
clara contrário à reforma da 
previdência. 

Vicentinho classifica o 
“Negociado sobre o Legis-
lado” como o pior item da 
Reforma Trabalhista.

“Qual é a força que o 
trabalhador tem pra nego-
ciar direto com o patrão, 
que pode mandar embora a 
qualquer momento, que faz 
chantagem. Quer dizer que 
aquilo que foi negociado 
não importa a lei, esqueçam 
a lei. Isso sem falar da ter-
ceirização, que essa acaba 
de vez”, disse.

O deputado também 
falou sobre a votação que 
livrou Michel Temer da in-
vestigação do Supremo 
Tribunal Federal. “Eu não 
acho que o Temer se for-
taleceu, eu acho que ficou 
feio. Recebo mensagens 
do Brasil inteiro do povo 
machucado com essa vo-
tação. Eu votei para que a 
investigação acontecesse e 
torço que nas próximas de-
núncias, porque tem mais, 
seja diferente”, disse.

BRONCAMete

Confab: Promoção só pra chefe

Latasa: Emissão de CAT

Tem uma situação da 
Tenaris Confab Tubos 
que está revoltando muita 
gente, principalmente na 
Fábrica 6. 

É triste ver somente 
chefe sendo promovido, 
sendo que pro chefe cres-
cer ele depende dos fun-
cionários. Imagina você 
trabalhar na função que 
está acima do que está na 
sua carteira, a empresa 
tem que te promover para 
atender a legislação, mas 

não. Ela prefere ir empur-
rando a promoção do ope-
rador com a barriga, e dar 
a promoção para o chefe.

Será que vamos ter 
que resolver isso com o 
Ministério do Trabalho? 

Será que a gerência e 
o RH não tem o mínimo 
de decência para regulari-
zar essa situação?

Queremos o reconhe-
cimento do nosso trabalho 
nada mais justo que uma 
promoção.

A emissão de CAT - 
Comunicação de Aciden-
te de Trabalho tem sido 
um problema na Latasa.

O técnico de seguran-
ça fica teimando que não 
quer fazer o documento 
para os casos de doença 
ocupacional.

Só lembramos a esse 
técnico de segurança que 
ele não é médico. Ele não 
tem autoridade nenhuma 
para fazer isso. 

O sindicato vai conti-
nuar batendo firme nisso. 
Os trabalhadores que ti-
verem com problema de 
saúde podem procurar o 
sindicato que o  dirigente 
Sampaio faz o encami-
nhamento. 

Se precisar a gente faz 
a CAT no sindicato, que 
tem um médico do traba-
lho, que é sério, respon-
sável, e a empresa tem 
que aceitar.

Grandes mudanças es-
tão sendo feitas no clube 
este ano. 

Está sendo construída 
mais uma piscina, ao lado 
da atual, todo o contorno do 
lago está sendo revitaliza-
do, com palmeiras em vol-
ta, a última parte do deck de 

madeira está sendo trocada 
por alvenaria, pra ficar defi-
nitivo. Uma nova fossa tam-
bém está sendo feita. 

“Está ficando muito bo-
nito. Vai ter até uma pon-
te que está sendo feita no 
meio do lago. Quando tiver 
a reabertura, que logo ire-

Clube de Campo terá mais uma piscina 
para atender melhor os sócios do sindicato

mos divulgar, tenho certeza 
que o sócio vai ficar surpre-
so com a nova cara do clu-
be”, disse Gilson Leandro, 
diretor de Patrimônio. 

O ex-presidente Romeu 
Martins também está em-
penhado na reforma do clu-
be.

Vicentinho votou contra a terceirização, 
contra a reforma trabalhista, contra o 

bloqueio na investigação de Temer e é 
contra a reforma da previdência, 

A nova piscina ficará ao 
lado da atual e a divisão 
entre elas será rebaixada; 
no deck onde fica a 
jaqueira o madeiramento 
está sendo trocado por 
alvenaria

Novelis: Falta de efetivo

Refusão, Reciclagem, 
LQ, LF. Todas essas áre-
as da Novelis estão com 
baixo efetivo. 

Ao invés de contratar, 
a empresa estuda um jeito 
de diminuir ainda mais. O 
importante pra ela são os 
números de recordes. 

Será que a empresa 
não pensa na saúde do 
trabalhador, que está se 
matando pra dar produ-
ção para a chefia?

Ganhar prêmio, mas 
depois acontecer um 
grande acidente não 
adianta.

Harsco: Economia burra

Após várias cobranças 
do sindicato e da Cipa, a 
direção da Harsco autori-
zou a construção de uma 
estrutura para os mecâni-
cos fazerem manutenção 
em altura, em cima das 
máquinas. 

Só que o projeto ori-
ginal não passou. No lu-

gar fizeram um esquema 
meia boca, uma estrutura 
molenga e que não adian-
ta nada, porque o trava-
-queda não trava. 

Agora temos um novo 
técnico de segurança. 

Reivindicamos que 
tenha atenção com essa 
questão.

Fotos: Gilson Leandro - Chupeta
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BRONCAMeteSindicato debate sobre igualdade 
racial com Negro Belchior

Encontro reuniu os coletivos de Mulheres 
e de Igualdade Racial da FEM-CUT/SP; 

em destaque, Douglas – o Negro Belchior, 
expoente do movimento negro brasileiro

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos recebeu no dia 15, 
um encontro dos coletivos 
de Mulheres e de Igualda-
de Racial da FEM-CUT/SP 
(Federação dos Sindicatos 
Metalúrgicos da CUT em 
São Paulo).

No evento, que também 
reuniu sindicalistas do ABC, 
de Sorocaba, de Salto e de 
Itu, houve debate com Dou-
glas Rodrigues Barros, o 
‘Negro Belchior’, um expo-
ente do movimento negro 
brasileiro.

Ele é professor de his-
tória, faz palestras sobre o 

assunto, tem uma coluna 
na revista Carta Capital e 
também é comentarista da 
TVT – TV dos Trabalha-
dores. Para ele, o racismo 
nunca esteve tão em vigên-
cia como agora. 

“Nós somos a maioria 
absoluta entre os que não 
têm casa, os que são alvo 
da violência policial, entre 
os que são encarcerados, 
entre os que são mortos, 
entre os que têm direitos 
sociais básicos negados. 
O racismo continua sendo 
o elemento fundamental 
na organização da socie-

dade brasileira. Ao mesmo 
tempo, isso é um elemento 
motivador de mobilização”, 
disse.

Douglas também ressal-
tou a importância dos sindi-
catos se engajarem na luta 
anti-racista. 

“Hoje vi aqui homens e 
mulheres comprometidos 
em levar a luta sindical para 
esse lugar necessário, co-
locando o racismo como 
foco. O sindicato é uma es-
trutura que tem que estar 
a serviço da educação do 
povo, inclusive nas comuni-
dades, nas favelas”, disse.

Pinda receberá encontro ‘Piraquaras’, 
sobre cultura independente

Pinda receberá nos dias 
1º, 2 e 3 de setembro o Pi-
raquaras - Encontro de Co-
letivos do Vale do Paraíba, 
sobre produção cultural in-
dependente na região. 

O evento é aberto à po-
pulação, basta fazer uma 
inscrição on-line.

O encontro é organizado 
pelo Coletivo Mixgenação. 
Segundo a organizadora, 
Andréa Guaraciane, será o 
maior evento independente 
sobre cultura já realizado 
na região. “Será um espaço 
de debates e formações li-
vres onde a cultura é o eixo 
central para discutir vários 
temas, como educação, po-

lítica, meio ambiente, eco-
nomia, feminismo”, disse 
Andréa.

O evento é colaborativo, 
ou seja, ele é produzido 
pelos próprios participan-
tes, que podem fazer con-

tribuições voluntárias para 
custear as refeições. Além 
dos debates, haverá apre-
sentações musicais, feira 
de produtos artesanais e 
lual.

O evento será realiza-
do no Clube de Campo do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos. Nos três dias, o clu-
be irá funcionar exclusiva-
mente para o evento. As 
piscinas e quiosques estão 
fechados para obras.

A programação comple-
ta, o link para inscrições e 
o mapa do local estão dis-
poníveis no site do sindica-
to. Informações 3642-2560 
ou 99148-3751.

Evento reunirá artistas, ativistas, educadores e 
comunicadores 

Pablo Capilé (ao centro), idealizador da Mídia 
Ninha, será um dos participantes

Na Latasa tem um líder 
na oficina mecânica que 
esqueceu suas origens, 
de quando era do chão de 
fábrica. 

Subiu em um tijolinho e 
já acha que é o dono da 
empresa, quer ficar pisan-
do nos outros. 

O sindicato já rece-

Latasa: Assédio Moral

beu várias denúncias de 
que ele fica pressionando 
além da conta. As amea-
ças de demissão que ele 
faz são constantes. 

Isso não é, nem de lon-
ge, postura de líder. 

Vale lembrar que assé-
dio moral é crime, previsto 
no Código Penal. 

Confab Tubos: Intolerância zero

A direção da Confab 
fala o tempo sobre uso de 
EPI. Vive falando que isso 
é questão de tolerância 
ZERO. Tem que usar. 

Tem uma norma que 
diz que não pode ficar an-
dando e falando ao celu-
lar. Outro dia chamaram 
atenção porque viram 
alguém parado usando o 
celular.

E não é que o diretor 
geral da Tenaris, veio lá 
da espanha pra cá e ficou 
andando na fábrica, sem 
capacete, sem óculos, 
sem bota, sem protetor 
auricular? E ainda ficou 
andando com a esposa e 
com duas crianças.

Belo exemplo. Bem do 
tipo: “Faça o que eu digo, 
não faça o que eu faço”.

dele. 
O problema é que se 

houvesse outra cabine 
para ele ficar, tudo bem. 
Mas ele fica de frente 
para o forno, sem prote-
ção nenhuma. Fica com-
pletamente exposto, ali no 
forno e no carregamento 
de cal no cesto. 

Resultado? Tiraram 
um operador de um local 
protegido e colocaram de 
frente pra uma bomba re-
lógio. 

Meus parabéns pela 
melhoria burra.

Há 8 meses a Harsco 
implantou uma mudança 
na operação da máquina 
TCM, que faz a limpeza 
de barrado do forno. 

A alegação era que a 
mudança traria mais se-
gurança ao operador. 

Então tiraram o opera-
dor de dentro da cabine da 
máquina, que tem vidros 
blindados, equipamentos 
especiais para trabalho a 
quente, inclusive máscara 
de escape e um sistema 
kidde, e colocaram um 
controle remoto na mão 

Harsco: De cara com uma bomba relógio

Novelis: O Grande, o Magno

Na Logística da No-
velis temos um grande 
gerente, com excelente 
formação, parece até 
um rei grego, um impe-
rador. 

Mas isso é só facha-
da, pois além de maltra-
tar funcionário, humilhar 
e ameaçar, recebemos 

reclamações de que ele 
tem ofendido  mulheres.

Será que na casa 
dele ele é assim? 

Está na hora, Novelis, 
de rever os conceitos, 
porque isso não está no 
currículo dele. 

Será que é assim que 
um gerente deve atuar?


