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40 horas: Centrais coletam mais de
1,5 milhão de assinaturas
CUT e centrais
entregaram no dia
3/06, na Câmara
e no Senado (fotos),
abaixo-assinado pela
redução da jornada

A

CUT marcou presença no Congresso Nacional no dia 3/06, junto com outras centrais sindicais,
para a entrega do abaixo-assinado pela
Redução da Jornada de Trabalho, sem
redução de salários - em defesa das 40
horas semanais.
A campanha nacional conjunta foi
iniciada em janeiro e ultrapassou 1,5
milhão de assinaturas, atingindo assim
a quantidade proposta pela campanha.
Dirigentes da CUT Nacional, centenas de lideranças e militantes CUTistas,
representando os mais diversos ramos
e categorias, inclusive o presidente do
Sindimetal, Edinaldo Fernandes, lotaram
o auditório Ulisses Guimarães, em defesa da PEC 393/01, durante sessão da

chamada Comissão Geral.
O presidente da Câmara, deputado
Arlindo Chinaglia (PT-SP), abriu a palavra aos presidentes das centrais, que
fizeram pronunciamentos ao plenário
pedindo aos deputados que votem
com a classe trabalhadora.
O presidente nacional da CUT, Artur
Henrique, durante sua fala reiterou que
“o crescimento e o desenvolvimento do
país estão atrelados às melhores condições de trabalho e de vida, e a Redução
da Jornada de Trabalho para 40 horas
é fator fundamental para isso, já que
significa qualidade de vida”.
No plenário, vários deputados pronunciaram-se em favor da Redução da
Jornada. Chinaglia declarou às entidades presentes que haverá um esforço
da casa para que as negociações entre
governo, trabalhadores e empresários
se iniciem esta semana.
À tarde houve entrega dos abaixoassinados ao presidente do Senado
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN). Segundo ele, o assunto terá a prioridade e se
comprometeu publicamente com os

Vagas

Sindimetal recebeu 10
currículos de portadores
de deficiência
O banco de currículos de pessoas portadoras
de deficiência será apresentado ao Ministério
Público do Trabalho para que cobre da
ArcelorMittal Tubarão (CST) a contratação desses
trabalhadores. Empresa tem que empregar 5%
de portadores em seu quadro funcional, para
cumprir o acordo judicial que assinou com o
Sindimetal, na Justiça do Trabalho.
Anunciado no Jornal Boca de Forno nº 1.811, o banco de
currículos para pessoas portadoras de deficiência, interessadas em conseguir uma vaga na CST, aos poucos
vem recebendo adesão. Através do e-mail
ppd@sindimetal-es.org.br, ou pelo fax 27 3223-9404,
dez currículos foram enviados. O Sindimetal espera que
as entidades de defesa dos deficientes também encaminhem os currículos de seus associados. É importante
lembrar que os candidatos devem ter, no mínimo, o
segundo grau completo. Estamos esperando.

sindicalistas a colocar o tema em votação após o destrancamento da pauta travada por seis Medidas Provisórias.
“Vamos iniciar agora uma campanha permanente para acompanhamento dos projetos importantes que estão
na pauta do trabalhador - a redução da
jornada e a ratificação das convenções
151 e 158 da OIT. Todos os sindicatos já
estão convocados a voltarem a Brasília
quando as propostas estiveram em
votação. Faremos manifestações para
pressionar os deputados a votarem a
favor dos trabalhadores”, explicou Artur.

Centrais no plenário
da Câmara durante
ato de entrega do
abaixo-assinado pela
redução da jornada

Seminário da CUT discute o assunto em SP
O Sindimetal, por intermédio do diretor Max Célio de Carvalho e da assessora
da Secretaria de Saúde do Sindicato, Kele
Bolognesi Nascimento, participaram do
Seminário “Qualidade de Vida e Desafios para o Mundo de Trabalho” (foto) que
aconteceu em São Paulo, no dia 31/05, na
sede nacional da CUT. A discussão principal era o cumprimento da cota de vagas
destinadas aos portadores de deficiência
nas empresas.
O tema serviu para aprimorar e qualificar o Sindimetal sobre o mercado de
trabalho para os portadores de deficiência, já que de acordo com o Estatuto da
Pessoa com Deficiência, as empresas com
100 ou mais empregados ficam obrigadas
a preencher de 2% a 5% de seus cargos
com esses trabalhadores.
Diante de representante de vários sindicatos no Brasil, os capixabas concluíram
do encontro que o Sindimetal terá que
fiscalizar de perto as empresas, para fazer

cumprir a lei.
Os relatos dos participantes do seminário, sobre o
tema, revelaram que as empresas, assim como a CST,
estão longe do objetivo da lei 8.213/91, que estabeleceu a cota. Outro fato, é que os órgãos de fiscalização fecham os olhos para essa situação. E o MPT que
deveria obrigar as empresas a cumprir o que manda
a lei, é lento. Tudo isso só faz crescer o número de
deficientes fora do mercado de trabalho.
O Brasil tem, hoje, 15 milhões de pessoas com
necessidades especiais, uma força de trabalho que os
empresários insistem em desconhecer.
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Acidente na Brametal deixa seis
feridos, três estão internados
Acidente aconteceu às 7 horas do
dia 09/06. Placa de aço caiu de ponte
rolante sobre o tanque de galvanização
contendo zinco quente (450 a 500ºc).
Três metalúrgicos foram queimados
com a substância e estão internados.
Dois no hospital da Unimed, em
Linhares, e outro em Vitória, no Centro
de Tratamento de Queimados do Apart
Hospital. Os outros foram liberados.
A princípio, o Sindimetal foi informado que houve
uma explosão na Metalúrgica Brandão SA (Brametal)
situada em Linhares. Porém, na verdade, o tanque
de galvanização de zinco esburrou com o impacto
da peça de aço que caiu de uma ponte rolante. O
metal aquecido a quase 500 graus foi espirrado para
todos os lados e a três metros de altura, atingindo
seis trabalhadores, dos oito que estavam na linha de
produção, na hora do acidente.

Licença

Três metalúrgicos foram feridos
gravemente e,
até o fechamento
dessa edição, dois
estavam internados hospital no
da Unimed, em
Linhares e um já
havia sido transfeFoto ilustrativa da linha de
rido para o Centro
produção publicada no site da
de Tratamento de
Brametal, na internet
Queimados (CTQ)
do Apart Hospital, em Carapina, na Grande Vitória.
Os diretores Maurides Paulo e Sandro Dalla Bernadina estiveram no local do acidente e desconfiam de
falta de manutenção nos equipamentos, o que pode
ter causado o rompimento da placa que se soltou da
ponte rolante.
O diretor de Saúde, Walter Ribeiro está acompanhando de perto a apuração do acidente. Segundo
ele, a empresa limpou o local, o que vai prejudicar o
trabalho da perícia.

Edinaldo deixa
a presidência
para disputar
vaga de vereador
O presidente, Edinaldo Fernandes da Silva aproveitou a
ocasião da inauguração da nova
sede do Sindimetal e passou o
cargo para o secretário geral, Roberto Pereira de Souza. O motivo
é que Edinaldo pretende disputar
uma vaga a vereador pelo PT no

Turno

município de Serra.
Edinaldo foi presidente
desde 2005, quando sucedeu
Francisco Azevedo que renunciou ao posto. Na eleição do
Sindimetal em 2006, Edinaldo

foi eleito presidente pela chapa
1 e permaneceu no cargo até o
dia 03/06, quando se licenciou.
Roberto Pereira de Souza
garante fortalecer o trabalho
feito por Edinaldo para garantir
melhores salários e condições
dignas de trabalho à categoria metalúrgica. “A luta será a
mesma. O Sindimetal é um sindicato forte e combativo, isso
se deu devido ao empenho de
companheiros como o nosso
presidente Edinaldo”, disse.

Samarco renova escala mista
Mais de 80% da categoria aprovou a renovação.
A decisão foi tomada em votação secreta (foto). O
trabalhador, no entanto, não pôde votar pela escala
de 8 horas, defendida pelo Sindimetal. Na cédula,
a opção era a continuidade da escala mista ou seis
horas, conforme a lei. Entretanto, discussões estão
em andamento com a Samarco pelo turno de 8 horas, uma vez que o Ministério Público do Trabalho
considera o turno de 12 horas ilegal.

Os trabalhadores da Samarco aprovaram a continuidade para mais um ano da escala mista de trabalho, no turno ininterrupto de revezamento. Essa é
a primeira renovação do acordo, assinado em 2006,
em que cinco turmas de empregados se revezam
em escalas de 12 horas (dia) e seis horas (noite).
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Seus Direitos
Você que pensa que o sindicato “não
faz nada” e acha que ele desperdiça o seu
dinheiro, está precisando se informar. Ta
na hora de “cair na real” e ver que se não
fossem os Sindicatos seu salário ficaria
achatado, suas condições de trabalho seriam precárias e você não teria nenhuma
garantia a mais.
Vamos dar um exemplo do que você
ganha com a atuação dos sindicatos.

Hora extra:
A legislação garante o pagamento da
hora extra com 50% de acréscimo sobre
o valor da hora normal de trabalho. Está
lá, na Constituição Federal de 1988, inciso
XVI, art.7º e no artigo 59 da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT).

A Convenção Coletiva garante mais
O trabalho do Sindicato garantiu um
avanço nessa conquista da hora extra.
A cláusula 10ª da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT), assinada com o Sindicato patronal, Sindifer, ampliou os valores
do pagamento. Veja:

“HORAS EXTRAORDINÁRIAS
As empresas poderão utilizar as horas
extraordinárias, em conformidade com a
legislação vigente, as quais serão remuneradas na forma abaixo:
a) Com acréscimo de 75 % (setenta e
cinco por cento) em relação à hora normal, para as duas primeiras horas extras
do dia, compreendidas entre segunda à
sexta-feira;
b) Com acréscimo de 100 % (cem por
cento) em relação à hora normal, para a
terceira e as demais horas extras do dia;
c) Com acréscimo de 100 % (cem por
cento) em relação à hora normal, para
as horas trabalhadas aos sábados, para
aqueles empregados que normalmente
neles não trabalham e domingos e feriados, em caso de necessidade do trabalho
nesses dias, para a realização de serviços
urgentes e inadiáveis”.
Como você vê, esse é só um exemplo
do que o Sindicato faz por você. Agora
reflita e junte-se a nós. Assim conquistaremos muito mais benefícios. Seja sócio!

O Sindimetal também está negociando acordos
de turno com a Sindus e Delta na Vale. Na General
Cable, os trabalhadores aprovaram a proposta da
empresa, faltando análise da redação final pelo
departamento Jurídico do Sindimetal.

Fique atento!
Reunião, treinamento, exame periódico e
outros atividades fora do horário normal
de trabalho tem que ser paga como hora
extra. Anote tudo para cobrar depois.
Procure o Sindimetal.

Iniciado pagamento de
resíduo de FGTS

Juiz determina perícia em
processo contra a Funssest

Se você saiu da CST entre 01/09/1992 e
25/04/1994, pode ter grana para receber. Trata-se de
valores relativos a incidência do FGTS sobre o aviso
prévio não quitados pela CST, quando do pagamento das verbas rescisórias.
Informações? Ligue para o Sindicato. Telefone 27
3223 0744 ou envie e-mail para juridico@sindimetales.org.br ou financeiro@sindimetal-es.org.br

Em audiência realizada dia 29/05, na 3ª Vara Civel
da Serra, no processo que questiona o aumento
abusivo das mensalidades do plano de saúde dos
aposentados, foi determinada pelo juiz uma perícia atuarial. Essa perícia vai mostrar se realmente a
Funssest vem gastando devidamente o dinheiro do
trabalhador.

Sindus, Delta e General Cable
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Entre! A casa é sua

O Sindimetal convida os trabalhadores metalúrgicos para a assembléia inaugural da
nova sede. Dia 19/06, às 18 horas. É hora de conhecer a casa nova.

A cerimônia política de inauguração contou com a presença do secretário municipal de Trabalho e Geração de Renda de Vitória, Tarciso Celso Vieira de Vargas (à
esqueda); seguido de Marino Vani, vice-presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT); de Edinaldo Fernandes; de Margarete Belmiro, secretária
da Mulher Trabalhadora da CUT; de Roberto Pereira (em pé) e do presidente da CUT-ES, José Carlos Nunes (à direita). O prefeito Municipal de Serra, Audifax Barcellos
(PDT), o gerente de Trabalho e Renda da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, José Carlos Pigatti e de dezenas de sindicalistas
representando outras categorias prestigiaram o evento. Representantes dos patrões também conheceram a nova sede.

O

Sindicato dos Metalúrgicos
tem novo endereço, agora
no município de Serra. No
dia 29 de maio, uma cerimônia
política, com a presença da CNM,
vários, sindicalistas, ex-diretores e a
atual diretoria do Sindimetal abriu
as portas da nova sede, construída
bem próxima à portaria da CST, em
São Diogo, Serra.
Agora chegou a vez de os trabalhadores conhecerem a casa recém

construída. A diretoria quer receber
os metalúrgicos no melhor estilo.
Para isso, vai realizar uma assembléia inaugural. Será uma cerimônia
simples, mas cheia de importância,
pois o imóvel - que custou perto de
R$ 1 milhão – é motivo de orgulho
para a diretoria do Sindicato e a categoria, que soma 35 mil operários
no Estado, e tem uma história de
luta e conquista memorável.
O presidente Roberto Pereira

de Souza, que está substituindo
Edinaldo Fernandes - ele deixou o
cargo para concorrer ao cargo de
vereador nas eleições de outubro –
disse que espera todos os trabalhadores para conhecer o prédio. “Essa
é a nova casa dos metalúrgicos. E
eu desejo que eles se sintam em

casa, pois é no sindicato que ele é
respeitado e terá de nós um atendimento especial, seja na área jurídica, de saúde, para tratar as questões
de acidente, doenças ocupacionais
e condições de trabalho; além das
homologações de rescisões de contrato, denúncias e muito mais”.

Serviço - O novo endereço do Sindimetal-ES é Rua Tancredo Neves, S/N, esquina com a

Avenida Brasil, em São Diogo I, próximo à portaria da CST, na Serra. O telefone é
27 3228-5287. Qualquer dúvida acesse o site www.sindimetal-es.org.br.

PLR: Sindimetal continua negociando acordo por empresas
cada empregado e dependerá ainda das metas
de produção que serão apuradas pela empresa.

Assembléia que aprovou as
metas de produção e PPR

PPR na Eluma tem 1ª parcela em15/07
O acordo foi fechado em reunião no dia
04/06. A meta de venda é de 11.555 mil peças.
O pagamento da primeira parcela de R$
1.070,00 será feito no dia 15/07. A segunda
parcela será paga, segundo o acordo, no dia 15
de janeiro de 2009, cujo valor dependerá da
apuração dos resultados.
Trabalhadores da Merya aprovam PLR
Em assembléia realizada no dia 29 de maio,
os trabalhadores da Merya, empresa situada na
Rodovia ES 10, em Chácara Parreiral, aprovaram
a proposta de PLR.
A primeira parcela será liberada em julho. A
segunda, seis meses depois. Mas o valor a ser
pago será proporcional ao tempo de serviço de

Comissão na BNG reprova PLR
Os metalúrgicos recusaram a proposta de PLR
no valor de R$ 350. No dia 10/06, eles irão se reunir novamente com a BNG, que fica situada no Civit II, no município da Serra, e apresentar um valor
digno desejado pelos empregados da empresa, já
que no ano de 2007 eles ficaram sem a PLR.
MCS X PLR
Depois de muita negociação, a comissão de
trabalhadores aceitou a proposta da MCS para
a PLR. A primeira parcela será paga no dia 16 de
julho. A segunda, no dia 16 de janeiro de 2009.
A MCS - serviços industriais está instalada em
Jardim Limoeiro.
Fimag analisa contraproposta
Depois de três rodadas de negociação os
trabalhadores apresentaram uma contraproposta
sobre o valor da PLR. A Fimag, empresa que está
localizada na Rodovia do Contorno, em Cariacica,
ficou de avaliar para se posicionar na próxima
semana.
PLR na Lusitec só em 2009
O Sindimetal se reuniu com representantes
da Lusitec na subsede de Aracruz. A empresa
localizada no mesmo município não apresentou
proposta de PLR para este ano. Mas em 2009 ela

Na Alvatec, a assembléia
também decidiu pela
aprovação da proposta de PLR

Alvatec fecha Acordo
Em assembléia realizada no dia 05/06
(foto), os empregados da empresa localizada
no Civit II, na Serra, aprovaram a proposta da
Alvatec. O valor da PLR será pago em duas
parcelas, a primeira no dia 29 de setembro e,
a segunda, em 31 de março de 2009.
se comprometeu a implantar o programa de
PLR e beneficiar os empregados a partir do ano
que vem.
PLR na TSA Tubos
Os trabalhadores da TSA Tubos, situada na
Rodovia do Contorno, na Serra, avaliaram e
aprovaram o valor de PLR proposto pela empresa. O pagamento será efetuado em uma única
parcela em dezembro.
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“Preju”

CST transforma horistas em
mensalistas e revolta trabalhadores
Empresa mudou
sistema de pagamento
que vem causando
prejuízo aos
trabalhadores do
turno. Reclamações
são muitas devido a
redução nos salários

E

ssa uma das reclamações
que o Sindimetal vem
recebendo da categoria
na ArcelorMittal Tubarão (CST),
diante do novo sistema que
transformou a contratação dos
trabalhadores, principalmente
os do turno de revezamento,
horistas (220 h) em mensalistas
(30 dias).
O sindicato já está discutindo
com a empresa, em reunião no
dia 10/06, pois o assunto é polêmico, uma vez que foi implantado de supetão. Numa primeira
reunião realizada dia 13/05, o
Sindimetal relatou alguns problemas devido a implantação do
SAP, um projeto de integração
das operações financeira e con-

“Boa tarde,
rSou funcionário da CST (tu
r
no) e não quero me identifica
o
pois todos nós sabemos que iss
boé “pedir pra ser mandado em
ra”, mas venho por meio deste
to
e-mail pedir um esclarecimen
sobre as diferenças entre ser tra
r
balhador horista e trabalhado

tábil, iniciada em 2005, nas três
empresas da holding Arcelor na
América do Sul: Belgo Siderurgia,
Vega do Sul e a Cia. Siderúrgica
de Tubarão. A CST alegou problemas de adaptação do SAP.
Mas é óbvio que tais mudanças
afetariam setores, e pelo jeito,
acertou em cheio os trabalhadores horistas.

Sindimetal está de olho

O SAP veio para reduzir custo
e como horista o metalúrgico recebia salário por 220 horas/mês.
Como mensalista (30 dias), no
mínimo, perde o salário de 5 dias
de trabalho por ano (nos meses de 31 dias). Mas tem aquela
desculpa que no mês de fevereiro, trabalha-se 28 dias. Fazendo

Agenda Cultural
O Boca de Forno informa aos metalúrgicos uma programação
cultural gratuita nos próximos dias. Os eventos que divulgamos têm
entrada franca. Você só precisa pegar o convite na bilheteria do
teatro e aproveitar. Então, boa diversão!

• Dia 11 - Quarta-feira
Projeto Seis e Meia - Com Big
Beatles e Flávio Venturini
18h30 - Teatro Carlos Gomes
Entrada franca - Ingressos na
bilheteria do Teatro no dia do
espetáculo a partir das 12 horas.
Dois ingressos por pessoa.

• dias 20, 21 e 22/06
I Encontro Internacional de Piano e Música de Câmara
20h - Teatro Carlos Gomes
Entrada franca
Ingressos na bilheteria do Teatro
no dia do espetáculo a partir das
14 horas

• Dia 26 - Quinta-feira
Concertos Sinfônicos da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo
Solista - Maurício Freire Garcia - MG
20h - Teatro Carlos Gomes
Convites na bilheteria do teatro a partir de quarta-feira (18/06)
das 14 às 18 horas.

ca).
mensalista (divulguem no bo
ssando
A CST fez esta mudança, pa
nos
todos nós a “mensalista” sem
r quê.
dar qualquer satisfação do po
em
Com isso obtive uma redução
no
torno de uns quinhentos reais
quem
meu salário, um absurdo pra
anos
não tem aumento há uns dois
versa
já que esse tal de PADE é “con
de
pra boi dormir”. E nossa hora
as contas, cada peão vai
deixar pra CST 5 dias,
ou uma semana, ou
40 horas de trabalho de
graça. Agora, multiplique isso por 2 mil
(número de trabalhadores no turno).
Depois multiplique
isso pelo tempo
que você trabalhará para a
siderúrgica. O “preju” realmente
é grande. Precisamos discutir
uma forma de compensar essa
“doação”.
Por outro lado, como mensalista, o operário não tem o
perigo do desconto do Descanso
Remunerado Semanal (DRS),
caso chegue atrasado. É uma
vantagem? Sim, mas vem acompanhada de uma cama de gato,
pois o chefe vai vigiá-lo para não
bater o cartão fora do horário,
objetivando não pagar hora extra. Os trabalhadores da Samarco

almoço? Quando vamos
poder sentar à mesa e fazer
uma refeição digna de um
ser humano? Nem na selva
animal come com em dez
minutos e volta a trabalhar.
É escravidão, é abuso de
poder! Por favor, alguém
faça alguma coisa!”

Abracadabra!

de horista para
mensalista!

sabem bem o
que é isso,
pois quando
há atraso dos ônibus, por qualquer motivo, ficam esperando os
companheiros para rendê-los e
não recebem nada pelas horas
trabalhadas.

Estudo

Formação sindical para
diretores do Sindimetal
Trabalhador não se qualifica? Sindicalista também!
Nos dias 13 e 14 de junho a secretaria de Formação vai ministrar
o primeiro Seminário de Concepção e Prática Sindical desse ano. O
curso vai acontecer no Sesc de Praia
Formosa, que fica na Rodovia do
Sol (ES-010), Km 35, Praia Formosa Santa Cruz em Aracruz.
O diretor de formação sindical,
Marcos Trindade espera aplicar

mais dois cursos de formação
para os diretores do Sindimetal. A
programação é realizar o segundo,
entre os dias 27 e 29 de junho e o
terceiro nos dias 11 e 12 de julho.
Para aplicar esse seminário,
Trindade informa que virá o secretário de Formação da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos (CNMCUT) Paulo Cayres.

