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Governo de portas fechadas para o trabalhador!

Uma onda vermelha tomou conta das ruas de Vitória nesta quartafeira, 6 de julho, data escolhida pela
maior central sindical do Brasil, Central Única dos Trabalhadores (CUT),
para ser celebrado o Dia Nacional de
Mobilização. Neste dia, trabalhadores
e trabalhadoras de todo o país foram
às ruas para reivindicar seus direitos.
E o Sindimetal-ES estava lá junto
com a CUT participando com outros
sindicalistas protestando por melhores condições de trabalho e uma vida
digna para os trabalhadores. Estava
prevista para ser entregue ao governador Renato Casagrande o manifesto em defesa dos eixos constantes na
pauta de reivindicação dos movimentos sociais. Mas para decepção de todos nada disso aconteceu. Chegando
lá tivemos uma surpresa, nos deparamos com o palácio Anchieta trancado
a sete chaves no cadeado. Um lugar
que em nosso entendimento é a casa
do Cidadão, de certa forma a casa do
trabalhador, deveria estar pelo menos

aberto para receber a todos.
Para o presidente do Sindimetal,
Roberto Pereira, esta atitude mostra
total desrespeito à classe trabalhadora e à sociedade. “O governador havia assumido o compromisso de nos
atender e receber a pauta dos trabalhadores, infelizmente, ele faltou com
a palavra”, afirma. Dirigentes e presidentes de sindicatos, além de funcionários saíram em caminhada da
Pracinha de Jucutuquara até o Palácio
Anchieta.
A pauta deste ano contempla as
seguintes reivindicações: mais e melhores empregos e salários; redução
da jornada de trabalho, sem redução
de salários; fim do fator previdenciário; combate a precarização do trabalho e a terceirização; reforma agrária e políticas agrárias; aprovação do
Plano Nacional de Educação (PNE)
em 2011; reforma política e tributária; por uma nova estrutura sindical;
fim do imposto sindical e liberdade e
autonomia sindical.
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Notícia boa para os “pernas de
pau” de plantão! Os metalúrgicos já
podem usufruir da Sede Social para
bater aquela bolinha nos horários de
descontração. O espaço conta com
tudo novinho prontamente para receber os trabalhadores. Campo de
futebol society, churrasqueiras, vestiários, arquibancadas, choupana com
lanchonete e playground para as
crianças. Venha desfrutar deste mais
novo espaço de lazer. As reservas
estão sendo feitas com Weliton, por
meio do telefone: 9932-2751. É o
Sindimetal-ES proporcionando lazer
para a família metalúrgica!
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Convênio

Sindimetal-ES renova convênio
com o Sesc até 2014
Se depender do Sindimetal para os
associados terem lazer, isso não será
um problema por aqui! O fato é que
renovamos o convênio com o Sesc de
Aracruz (SESC-AR/ES) até o ano de
2014. Lembramos que só poderão usufruir deste convênio os trabalhadores
associados ao Sindimetal. Para os que
já são usuários e possuem interesse em
fazer uma nova carterinha, basta se dirigir ao escritório do Clube localizado
na Praça Misael Pena, 54, Parque Moscoso, Vitória/ES, contato: 3232-3100.
O mesmo procedimento serve para os
companheiros que são sindicalizados,
mas ainda não possuem a carteirinha
do Sesc.
Venha fazer parte da família Sindimetal e aproveitar as vantagens. Quem
é associado ao Sindimetal possui descontos imperdíveis. Aproveite e garanta um espaço de lazer para você e sua
família. Sindicalize-se! Informações na
Subsede Serra: 3228-5287(falar no setor de cadastro).

Para renovação do título ou cadastramento de novo usuário basta se dirigir no
setor de matrícula no escritório do Sesc
em Vitória e apresentar os seguintes documentos:

Titular
- Carteira de sócio do Sindimetal-ES
atualizada;
- Uma foto 3x4 recente;
- Carteira de identidade;
-CPF.

Dependente
- Certidão de Casamento
- Certidão de Nascimento – filhos;
- Uma foto 3x4, recente.

Denúncia

Perseguição no Porto de Praia Mole
Insatisfação geral dos trabalhadores
no Porto de Praia Mole! Empregados da
Arcelor Mittal Tubarão, da Gerdau-Açominas, Usiminas e das contratadas estão
sofrendo perseguições e humilhações no
ambiente de trabalho. Esta denúncia foi
feita por um trabalhador que preferiu ter
seu nome sob sigilo com medo de represálias. Ele relata que supervisores carrascos
perseguem trabalhadores de forma assustadora, com a conivência das Empresas.
Como é que “Empresas de ponta”, que se
preocupam tanto com uma boa imagem
na mídia permitem tais práticas em pleno
século 21? As Empresas não podem deixar que pessoas sem qualquer condição
psicológica para liderar ou coordenar uma
equipe ainda continuem com cargo de supervisão. Isto fere não só os direitos do

trabalhador, mas trata-se de verdadeiro
atentado contra os direitos humanos, passíveis de denúncias a nível internacional.
O Sindimetal já expôs tais problemas à
Gerência de Relações do Trabalho da ArcelorMittal Tubarão que sabe muito bem
de quem estamos falando. No entanto,
a situação continua a mesma, pelo jeito,
seremos obrigados a tomar medidas mais
drásticas, inclusive, expondo aqui os nomes destes carrascos...
Vamos ficar de olho! Companheiros, não permitam que tais práticas
aconteçam no trabalho. Denuncie
em www.sindimetal-es.org.br, no
link “denúncia”. Sua identidade será
mantida em sigilo total.

Participação

PLENÁRIA ESTADUAL DA CUT
Vamos eleger nossos delegados!
O Sindimetal-ES vai participar da
15ª Plenária da CUT-ES que será realizada nos dias 19, 20 e 21 de agosto
de 2011, em Nova Almeida, na Serra.
Temas como: Conjuntura Estadual,
Projeto Político Organizativo e Plano
de Lutas serão discutidos pelos delegados representantes dos mais de 80
sindicatos filiados à CUT no Espírito
Santo. Lembrando que esta plenária
vai anteceder a 13ª Plenária Nacional
da CUT.
Para isto, o presidente do Sindimetal-ES convoca todos os associados

em dia com suas obrigações estatutárias para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será
realizada no próximo dia 22 de julho
de 2011 (sexta-feira), às 18 horas em
primeira convocação ou às 18h30
em segunda e última convocação, na
Sede Social do Sindimetal-ES, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo
Gomes (próximo ao Posto de Gasolina), s/n, São Diogo I, Serra-ES, para
elegermos nossos delegados à 15ª
Plenária Estadual da CUT-ES.
Participe! A CUT somos nós!!

Mulher

Sindimetal-ES na organização da
Conferência da Mulher na Serra

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Espírito Santo (Sindimetal-ES),
por meio da diretora Telma Santos
Bernardino, compõe a Comissão
que está organizando a Conferência
Municipal de Políticas para as Mu-

lheres. A Comissão, além de contar
com representantes da Secretaria da
Mulher Municipal, conta também
com representantes de vários outros
segmentos da sociedade, como o
Sindicato das Trabalhadoras Rurais
da Serra e de Fundão, por exemplo.
A etapa municipal está prevista para
acontecer no final de agosto. Depois
desta segue a etapa estadual, onde
sairão delegadas para a Conferência
Nacional. A III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres
promete reunir, em Brasília, mais de
3.500 mulheres de todo o território
Nacional. Fique ligada!

Trabalhador! Exija
seus direitos!
Trabalhador que se preze deve exigir que a empresa assine sua carteira
de trabalho. Somente com a carteira assinada você terá garantias sobre
seus direitos como aposentadoria,
afastamento previdenciário, dentre
outros. Assim, todo e qualquer pagamento feito ao trabalhador (comissão,
horas extras, abonos, PLR, etc..) têm
que ser registrados, não só para que
incidam os devidos encargos sociais,
mas, principalmente, garantam direitos futuros ao trabalhador (reflexos
nas férias, no 13º, no FGTS, eventuais
benefícios previdenciários e principalmente quando da aposentadoria).
Muitas das vezes, as empresas sonegam tais direitos ao trabalhador, pagam um valor e registram outro menor na Carteira de Trabalho. Não se
iludam com promessas que não podem ser cumpridas! Estas empresas
que não reconhecem o empregado de
forma legal só atrapalham a vida do
trabalhador! Exija seus direitos! Denuncie! Procure o Sindimetal-ES. Só
assim os trabalhadores terão garantido melhores condições de trabalho e
uma remuneração justa e legal. O trabalhador não pode pensar somente
no presente, ele deve pensar no futuro. Como usar seu FGTS para comprar a tão sonhada casa própria ou o
carro dos seus sonhos, se a empresa
não estiver lhe remunerando de forma correta e real? Pense nisso! Qualquer irregularidade contra os direitos
do trabalhador como não pagamento
de insalubridade, carteira sem assinar,
assédio moral, discriminação, dentre
outros tipos de afronta ao trabalhador. Denuncie por meio do telefone
3228-5287 ou pelo site: www.sindimetal-es.org.br, no link Denúncia. Você
não precisa se identificar.

Sindicato presente em Audiência Pública na Assembléia Legislativa

O Sindicato também participou,
representado pela diretora Telma,
de Audiência Publica com o tema
“Políticas Públicas de Enfrentamento da Feminização da Pobreza
e a Violência Contra as Mulheres”
no dia 1º de julho no plenário da
Assembléia Legislativa. A audi-

ência contou com as presenças da
Ministra de Políticas para a Mulher,
Iriny Lopes e da Senadora Ana Rita
(PT), dentre outras autoridades femininas. “A gente só conseguirá
igualar direitos se todos fizerem o
dever de casa. Garantir que não haverá mais violência contra mulher

é dar empoderamento econômico
para as mulheres. Prepará-las para
disputar espaços públicos e privados. A maioria dos casos de violência contra mulheres acontece
dentro da própria casa. A mulher
deve se sentir economicamente
autônoma”, destacou a Ministra.

Trabalhadores querem Reposição
Salarial e reintegração na Hirsa

Os trabalhadores da Hirsa, empresa
contratada da Petrobrás, paralisaram as
atividades nesta sexta-feira, 1º de julho,
por tempo indeterminado. A decisão foi
tomada em Assembléia pelos empregados. Uma das principais causas é a reposição salarial. De acordo com o diretor
Wesley Segantini não é a primeira vez que
acontece isso. “Na troca de contrato entre uma empresa e outra, o empregado
acaba tendo perda salarial e quem sai no
prejuízo é sempre o trabalhador. Nestes
casos as tomadoras de serviço devem ficar atentas a essas práticas que prejudi-

cam os companheiros. Elas na maioria
das vezes são coniventes”, afirma.
Em maio, os trabalhadores da Hirsa
paralisaram as atividades pelo mesmo
motivo, onde a empresa sinalizou avanço
na negociação e solicitou ao Sindimetal
um prazo de 30 dias para apresentar a
proposta. E sabe o que aconteceu? Por
vingança, a empresa demitiu um trabalhador sem uma causa justa. Agora, os
empregados estão com as atividades paradas e, além da reposição salarial, querem a reintegração de um companheiro.
O Sindimetal realizou várias manifestações na portaria da Petrobrás, mas
nada adiantou. Sendo assim os empregados decidiram cruzar os braços. Estamos aguardando uma sinalização da
empresa sobre as reivindicações dos
trabalhadores.
(Até o fechamento desta edição as
negociações ainda estavam em andamento. Acompanhem os desdobramentos desta negociação na próxima
edição do jornal Boca de Forno)

Discriminação na portaria
da Arcelor Tubarão
Atendendo aos pedidos dos trabalhadores, o Sindimetal-ES se reuniu
no dia 21 de junho com a Relação do
Trabalho da ArcelorMittal Tubarão
para tratar sobre a atitude abusiva e
discriminatória da segurança patrimonial. Na hora da entrada, os seguranças obrigam os empregados a usar
o bafômetro e detectores de metais.
Esta atitude mostra total desrespeito
e discriminação por parte da empresa,
levando constrangimento aos traba-

lhadores, tratando-os como se fossem
bandidos. E tem mais. Segundo relatos dos próprios colegas muitas vezes
eles tem que tirar a camisa para entrar.
O Sindimetal não vai permitir que tais
práticas continuem acontecendo. Solicitamos que a empresa reveja este sistema para evitar constrangimentos ou
qualquer ato discriminatório contra os
trabalhadores. Lembramos que há vários processos em relação à discriminação na portaria das empresas.

Abuso de jornada de trabalho na Magnesita
Desta vez a empresa está sendo denunciada por extensão da jornada de trabalho. Se fizéssemos um concurso de denúncias, a Magnesita ficaria em primeiro
lugar! A mesma equipe de trabalho que
faz o turno administrativo das 7 às 17h38
foi escalada para trabalhar das 23 as 8 da
manhã do outro dia, logo após cumprir
uma jornada de serviço de oito horas.
Isto é um abuso! Com esta atitude a empresa além de descumprir os padrões de
segurança ela está descumprindo a lei.
O caso foi comunicado ao cipeiro
Pedro Paulo (Tandera) e ao dirigente

sindical Ferrinho, que de imediato procuraram os responsáveis pela segurança
de trabalho que não tomou nenhuma
providência. E isso vem se repetindo
constantemente. O sindicato está ciente da situação e medidas cabíveis serão
tomadas. Até quando temos que agüentar atitudes desumanas por parte das
empresas? Vamos acordar e ir a luta por
melhores condições de trabalho!

REPROVADA

União - avanços na
cesta básica e PR

Os empregados da União conquistaram aumento na cesta básica e Participação nos Resultados (PR) referente a
2011. Nada disso seria conquistado sem
a participação efetiva dos trabalhadores
e trabalhadoras, que resistiram e se mobilizaram por melhores condições de
trabalho.
A primeira parcela, a título de adiantamento de 50% do valor, será paga na
folha de pagamento de julho deste ano,
proporcional aos meses trabalhados. Já
a segunda parcela será paga em janeiro
de 2012. Lembrando que o acordo de
PR inclui os trabalhadores das unidades
da empresa em Barra do Jucu e Sooretama. O Sindimetal parabeniza a todos os
trabalhadores e trabalhadoras por mais
esta conquista! Juntos na Luta!

VITÓRIA
Trabalhadores
da Hidremec
conquistam PR
Este mês os trabalhadores da Hidremec vão poder contar com um
dinheirinho a mais no bolso. Trata-se
da quantia da Participação nos Resultados (PR) que os trabalhadores conquistaram referente a 2011. A primeira
parcela, de 50% do valor, será depositada no pagamento deste mês. A outra
parcela, referente ao segundo semestre, será quitada em janeiro de 2012.
O cálculo será feito em cima do cumprimento das metas no período. É isso
aí, companheiros! É o Sindimetal-ES
lutando para garantir uma vida melhor
para os trabalhadores.

Paranapanema –
empregados vão
receber mais de R$ 2
mil de PPR

Os empregados do grupo Paranapanema estão rindo à toa. Eles conquistaram avanços significativos no Programa de Participação dos Resultados
(PPR) referente ao ano de 2011 e vão
receber o valor de R$ 2.097,00. A primeira parcela será depositada pela empresa no dia 15 de julho. Já a segunda
está prevista para 15 de janeiro de 2012.
O Sindimetal-ES parabeniza a todos os
trabalhadores e trabalhadoras por este
grande avanço. O diretor Jahilton Barbosa acompanhou as negociações.

