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SINDICATO CONVIDA TRABALHADORAS METALURGICAS
PARA SEMINÁRIO SOBRE DIREITOS DAS MULHERES NO TRABALHO
Em outubro estaremos realizando um seminário com
as companheiras metalúrgicas,onde vamos debater
as condições de trabalho, assédio moral nos locais de
trabalho, direito a creche, equiparação salarial, licença

maternidade.
O Seminário sobre direitos das Metalúrgicas
será realizado dia 08 de outubro, sábado, as 9h, na
SubSede do sindicato, rua Rio das Antas 370, Boa

Vista.
Companheiras metalúrgicas. Participe deste evento e
juntos vamos lutar pela igualdade nos locais de trabalho,
contamos com a sua presença.

SINDICATO REALIZOU ENCONTRO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR
No dia 20 de Agosto realizamos encontro com os
trabalhadores metalúrgicos, onde debatemos a saúde
do trabalhador nos locais de trabalho.
O evento ocorreu na comunidade São Francisco
de Assis bairro Moinho dos Ventos. Contamos com
a participação da Gerente Regional do Ministério do
Trabalho Sra: Eliane Mendes Ghisi, e do auditor fiscal do
Ministério do Trabalho Sr. Ricardo Bessa Albuquerque.
Os Metalúrgicos presentes expuseram as dificuldades
enfrentadas nos locais de trabalho referente a saúde,
sendo que a principal reivindicação dos trabalhadores
é fim da poluição, do ruído nos locais de trabalho e o
pagamento de insalubridade.
Trabalhadores aprovam
realização de seminário referente
a direito de insalubridade
Foi aprovado pelos companheiros (as) presentes
no encontro a realização de um seminário no mês de

novembro coordenado pelo Ministério do trabalho para
esclarecimentos referente á legislação e as condições
de trabalho insalubres.
Cuidados com a visão
retirada de corpo estranho:
O diretor do sindicato José Carlos Davet, responsável
pela área da saúde do trabalhador , alerta os companheiros
para que tenham os devidos cuidados em permitir que
pessoas não capacitadas tentem retirar corpo estranho
dos seus olhos. Essa atitude pode piorar a situação com
graves conseqüências a sua visão.Portanto, é necessário
que as empresas tenham profissionais especializados
para fazer este procedimento. Caso não tenham é
obrigação da empresa encaminhar o trabalhador ao
oftalmologista para realizar os devidos procedimentos.
Metalúrgico Não permita que coloquem sua saúde e
sua vida em risco! Denuncie ao sindicato!
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WETZEL CONCORDA COM AS PROPOSTAS DOS TRABALHADORES DE PLR
Após a Wetzel anunciar um aditivo ao programa de
PLR e distribuir linearmente 1,5 milhão, os trabalhadores
solicitaram mudanças em algumas questões das metas
individuais.Foi realizado uma reunião entre os diretores
do sindicato Genivaldo e Celço, e os representantes
da empresa que foi entregue as reivindicações
dos trabalhadores, após nova reunião no dia 23 a
empresa concordou em atender as reivindicações dos
trabalhadores destacando:
As metas individuais serão avaliadas de agosto a

dezembro;
Os atestados até quinze dias não serão
descontados pontos;
As faltas justificadas não será descontado pontos
até duas faltas;
A pontuação será contada a partir do saldo
descontado a antecipação dos 400,00 de março;
As faltas legais não será descontado pontos como:
Acidentes de trabalho;
licença gestante;

doaçao de sangue;
licença casamento;
falecimento: acendente/ descendente;
Portanto as reivindicações dos trabalhadores foram
apresentadas pelos representantes do sindicato e foram
aceitas pela empresa, cabe agora aos trabalhadores
colocarem sua opinião quanto aos avanços no acordo
de PLR do grupo wetzel.
Companheiros nossa força está em nossa união.
Parabéns a todos os trabalhadores da Wetzel.

REUNIÃO COM A WETZEL EMPRESA APRESENTA RESPOSTA AS REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES
Em reunião realizada no dia 26 de agosto entre os
representantes da empresa e do sindicato: Celço,
Cleverson, Luiz, a representante da Wetzel respondeu
as reivindicações dos trabalhadores que haviam sido
entregues no dia 10 de Junho:
1- Referente ao revisão do salários de contratação das
funções ( Vazador, Desmoldador, Esmerilhador, Quebra
de Canal e acabamento) a empresa realizou um estudo e
reajustou os salários aos valores do mercado.

COMITE NACIONAL
DA PRYSMIAN
Companheiros Metalúrgicos
de Joinville fazem parte
Os companheiros Celço e Davet, participaram no dia
31 e 01 de Setembro em Vitória/ES do encontro dos
trabalhadores do Prysmian, a empresa possui sete filiais
em diversas cidades do Brasil.
Os trabalhadores aprovaram pauta de reivindicação
que será entregue em todas as filiais. Em Joinville o
representante no comitê dos trabalhadores da Prysmiam
será o companheiro Celço que estará participando de
todas as negociações que envolverem o grupo Prysmian.
Desejamos sucesso ao companheiro em seu novo
desafio.

2- Construção de um novo Vestiário: A empresa já
elaborou o projeto e deu encaminhamentos junto a
prefeitura para iniciar as obras.
3- Quanto ao plano de saúde está autorizado as
internações no hospital Dona Helena do titular e também
nos casos de acidentes de trabalho. No entanto a principal
reivindicação dos trabalhadores que é a garantia da
internação dos seus dependentes. A empresa ainda não
negociou com o Bradesco essa autorização, e uma nova

reunião, acontecerá até o dia 15 de outubro deste ano
para buscar a viabilização desta reivindicação.
Os representantes do sindicato informaram que
está é a principal reivindicação dos trabalhadores e
continuaremos a negociar até que seja atendida todas
as reivindicações .
Fique sócio você também e fortaleça o seu sindicato!

13o PLENARIA ESTADUAL DA CUT
METALÚRGICOS DE JOINVILLE ESTAVAM PRESENTES
Nos dia 30/31 e 01 de Setembro a CUT/SC
realizou em Florianópolis a 13 0 Plenaria. Foram
debatidos e aprovados o plano de ação da CUT para
o próximo período. Destacando a luta pelo fim do fator
previdenciário, redução da jornada de trabalho sem
redução de salários, combater qualquer tentativa de
redução da carga tributária que envolva reduzir direitos
trabalhistas. Pela valorização do salário mínimo, e pela
valorização do Piso salarial Estadual.

Os Metalúrgicos de Jonville estavam representados
pelos diretores: Genivaldo, Manenti, Sebastião, Jerônimo,
Engelberto, Alberto Pessoa, Cleverson,Valmir Pilz, João
Batista.
Na plenária também foram eleitos os delegados
que participarão da Plenária Nacional em Outubro, os
Metalúrgicos de Santa Catarina serão representados
pelo companheiro Alberto Pessoa.
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SCHULZ
Trabalhadores tem
reivindicações atendidas

TUPY

TRABALHADORES EXIGEM MAIS SEGURANÇA NOS LOCAIS DE TRABALHO
No dia 5 de setembro a direção do sindicato realizou
ato de protesto em frente a TUPY, em função da segunda
morte somente neste ano de trabalhador em função de
acidentes de trabalho.
Os trabalhadores da tupy participaram do ato com
muita indignação e insegurança pois o risco de novos
acidentes estão presentes o tempo todo.
A direção do sindicato protocolou no dia 12 documento
exigindo mudanças no processo de produção,
principalmente em relação ao abastecimento dos fornos

com sucatas umida.
Também estamos reivindicando a cobertura do local
onde são depositadas sucatas, pois a empresa deixa
estas sucatas expostas ao tempo recebendo chuva o
que pode ocasionar mais acidente.
Copia das reivindicações foram protocoladas no
Ministério Publico do trabalho.
Vamos dar uma basta: chega de mortes dentro dos
locais de trabalho.

EMPRESA REGISTRA mais umA vÍtima FATAL POR acidente de trabalho
No dia 2 de setembro morreu mais um trabalhador da
tupy vitima de acidente de trabalho.
Desta vez foi o trabalhador Valmir de Almeida Pina 49
anos de idade e 23 anos de empresa, após a explosão de
uma caldeira provocando queimaduras por ferro liquido.

Em Janeiro, outro metalúrgico da Tupy também
morreu enquanto trabalhava. Avelino Carraro Filho, de
30 anos, foi atingido na cabeça por uma máquina, sofreu
traumatismo craniano e teve morte imediata.

Fundição Santa Maria

Empresa é denunciada no Ministério do Trabalho
e no Ministério Publico do Trabalho
A direção do sindicato encaminhou denuncia no MT
e MPT contra a Fundição Santa Maria por diversas
irregularidades, que demite trabalhadores e não paga
as verbas rescisórias, demite trabalhador cipeiro, não
ter laudo ambiental de trabalho, e que sejam verificadas
as denuncias que a empresa deu baixa nas carteiras de
trabalho dos funcionários da antiga Fundição São Lazaro

e não foram pagas estas verbas indenizatórias
Vamos aguardar a fiscalização que será feita pelo MT
e MPT, para que os trabalhadores demitidos recebam
seus direitos trabalhistas e os trabalhadores que
continuam trabalhando tenham seus direitos garantidos.
Fique sócio você e fortaleça o seu sindicato!

DOCOL

TRABALHADORES DENUNCIAM PERSEGUIÇÃO
Os companheiros da DOCOL 3 setor de montagem
2 turno, estão denunciando que o supervisor vem
perseguindo os trabalhadores, com total desrespeito aos
funcionários, segundo os trabalhadores já foram feitas

várias denuncias para o setor de recursos humanos
porém nada foi resolvido. Vamos fazer novamente
contato com a empresa para seja conversado com este
supervisor, para que ele respeite os trabalhadores.

Após muita negociação dos diretores do
sindicato Gilberto, Damião, Davet e Valmir,
com a gerencia de recursos humanos da
empresa, os trabalhadores tiveram parte de
suas reivindicações atendidas:
Escola de fundição que a empresa oferece
com o módulo “Cultura para a Segurança
no trabalho” será realizado dentro do
horário de trabalho com duração de 2h. de
treinamento.
Mudanças no estacionamento: Uma das
reivindicações dos trabalhadores era a
melhoria na segurança no estacionamento
onde já haviam sido roubados carros de
funcionários; a empresa ampliou mais 100
vagas no estacionamento,e o cadastro
dos carros com entrega de crachá para
identificação dos proprietários.
Agora os trabalhadores do setor de teste
de compressores estão aguardando a
resposta da empresa quanto ao pagamento
de periculosidade para estes trabalhadores.
No dia 09 setembro, o presidente do
sindicato Genivaldo entrou em contato
com o gerente de RH Francisco Reitz,
onde o mesmo informou que até o dia 30
de setembro estará apresentando o laudo
técnico ambiental desse setor.
Trabalhadores
denunciam chefe
Companheiros do setor de usinagem
segundo turno voltaram a denunciar o
supervisor que não respeita os trabalhadores,
fazendo pressão e perseguição. Os
diretores do sindicato por diversas vezes
já solicitaram providencias ao gerente de
recursos humanos porém absolutamente
nada é feito. A direção da empresa precisa
avaliar se é este o tipo de liderança que ela
deseja para comandar seus funcionários.
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IBRAME
Os trabalhadores da IBRAME solicitaram ao sindicato
que negociássemos com a empresa o fim da jornada
de trabalho aos sábados. Após várias reuniões a
empresa concordou em realizar assembléia para a os
trabalhadores decidirem pela compensação da jornada
e o fim do trabalho aos sábados. A assembléia aprovou
a mudança porém a empresa ainda não realizou a
mudança da jornada de trabalho.

A direção do sindicato através do secretário geral
Sebastião, entrou em contato com a empresa e foi
informado que os trabalhadores iniciaram a nova jornada
de trabalho no dia 04 de setembro.
Parabenizamos a todos os trabalhadores por essa
conquista, e a empresa por reconhecer e aceitar essa
reivindicação dos trabalhadores.
Fique sócio voce também e fortaleça o seu sindicato!

Presidente do TST defende imediata divulgação dos acidentes de trabalho de 2010
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro
João Oreste Dalazen, cobrou a divulgação de dados
estatísticos atualizados sobre os acidentes de trabalho
no Brasil, lembrando que os dados oficiais referentes ao
ano passado “ainda não são conhecidos”, o que acaba se
tornando “um sério fator impeditivo de políticas públicas
mais firmes e prontas nessa área”.
No Dia de Mobilização Nacional da CUT, 10 de agosto,
o presidente da Central, Artur Henrique, foi recebido
em audiência no TST onde defendeu a relevância da
campanha de prevenção desenvolvida pelo Tribunal. A
CUT também vem reiterando a necessidade da imediata
contratação dos 220 auditores fiscais do trabalho
concursados, não só para reduzir drasticamente o
número de acidentes, mas também para combater o
trabalho escravo e infantil.
VÍTIMAS SE MULTIPLICAM
Em nosso país, ressaltou Dalazen, “somente em 2009
houve registro de 49 casos diários de acidente de trabalho
de que resultou ou morte ou invalidez permanente”, num
total de 2.496 mortes no ano. “Ninguém ignora, frisou
o presidente do TST, que “algumas empresas evitam
emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em
virtude das consequências jurídicas e econômicas desta
emissão, tais como 1) obrigatoriedade de continuar
depositando o FGTS enquanto o empregado estiver com
o contrato de trabalho suspenso; 2) garantia de emprego
do acidentado até um ano após a suspensão do benefício
previdenciário ou 3) porque a emissão da CAT pode
significar a produção de prova para o reconhecimento de

uma indenização por dano material ou moral pela Justiça
do Trabalho, em decorrência do infortúnio”.
‘PERDAS HUMANAS IRREPARÁVEIS”
Afinal, esclareceu, “trata-se, em primeiro lugar, de
perdas humanas irreparáveis e de todos os dolorosos
efeitos sociais e familiares daí advindos, quando não de
uma incapacidade laboral ou sequela permanente”. Em
segundo lugar, “de pesado ônus para o erário: segundo
dados do governo federal, os acidentes e doenças do
trabalho custam, anualmente, R$ 10,7 bilhões aos cofres
da Previdência Social, através do pagamento do auxíliodoença, auxílio-acidente e aposentadorias”. E, em
terceiro lugar, “de um elevadíssimo impacto econômico
para as empresas e que se projeta evidentemente no
PIB nacional”.
Diante da gravidade da situação, enfatizou, a hora
clama por uma conjugação de esforços de todos, mas,
“em particular, dos poderes públicos, e das Instituições e
das entidades a que o infortúnio no trabalho está direta
ou imediatamente afeto”. “Precisamos, com urgência,
evitar novas vítimas potenciais de acidentes de trabalho
em nosso país. Sabemos que, em geral, os acidentes
do trabalho não acontecem: são causados, culposa ou
dolosamente”, enfatizou.
O TST realizará de 19 a e 21 de outubro o 1º Seminário
sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho, que deve
potencializar esta ação tão importante, considerada
primordial pela atual administração do Tribunal.

SINDICATO
DISPONIBILIZA ,
AOS SÓCIOS E DEPENDENTES,
SERVIÇOS MÉDICOS

A direção do sindicato comunica aos nossos associados
e seus familiares que estamos disponibilizando os
serviços médicos da ginecologista Dra. Renata Farias
de Souza e do Clínico Geral Dr. Glênio, que estão
atendendo nos seguintes dias e horários.
GINECOLOGISTA
Sede, todas as segundas as 15:30 horas
Subsede, todas as terças as 15:30 horas
CLÍNICO GERAL
Sede, todas as terças e sextas, as 10:50 horas
Subsede, todas as quintas, as 10:30 horas
Maiores informações Fone:3433 2011 / 3434 1463

Metalúrgicos
na WEB

Um canal criado
para informação,
dicussão e opinião.
Participe.
Foi feito pra você!
www.metalurgicosjoinville.com.br
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