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Após a aprovação do Projeto 
de Lei que regulamenta a 
terceirização, se consolida um 
cenário de incertezas para a 
classe trabalhadora. Para o 
presidente do Sindicato, Eliseu 
Silva Costa, isso é um retrocesso. 
“Temos problemas sérios com a 
taxa de rotatividade e políticas 
de cargos e salários para os 
terceirizados. Com a aprovação 
da PL 4302 esses problemas 
aumentam. Não podemos nos 
esquecer que os trabalhadores 
terceirizados trabalham mais 
e também recebem menos”, 
explicou. 

Segundo o Dieese (Departa-
mento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos), 
a partir de dados de 2013, os 
terceirizados ganham salários 

em média 25% menores e 
trabalham em média três horas 
a mais, por semana, do que os 
contratados em CLT.

 Além da terceirização, a 
Reforma da Previdência, que 
deve ser votada em breve, 
também gera incertezas. Caso 
a proposta seja aprovada, o 
trabalhador terá que ter, no 
mínimo, 65 anos de idade e 25 
anos de contribuição para obter 
a aposentadoria.

A situação fi ca mais delicada 
quando se fala em aposentadoria 
integral, na qual o trabalhador 
terá que contribuir por 49 anos, 
soma dos 25 anos obrigatórios 
e 24 anos a mais. Por esses 
motivos, o Sindicato defende a 
instauração da CPI da Previdência 
destinada a investigar as contas 

da Previdência Social.
Diante de tantas atrocidades 

contra os trabalhadores é 
momento de se mobilizar! “A luta 
pela garantia de direitos está 
em curso e as centrais sindicais 
estão empenhadas em realizar 
ações, sejam manifestos nas 
ruas ou debates, tudo em defesa 
dos trabalhadores. As reuniões 
estão acontecendo e em breve 
teremos um cronograma das 
ações”.

Por isso, companheiro, 
esta é a hora de continuar 
pressionando o governo a abrir 
um diálogo sobre cada item da 
proposta. É hora de protestar e 
se posicionar contra a retirada 
de direitos, tanto da reforma 
trabalhista como da previdência. 
Nenhum direito a menos!!

Luta intensa pelos direitos dos trabalhadores

NENHUM DIREITO A MENOS: DIA 28/04, SEXTA-FEIRA
GREVE GERAL - VAMOS PARAR O BRASIL !
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do trabalhador, então nada 
mais justo que se tenha um 
PLR diferenciado.” Além dele, 
participaram os diretores de 
base César Augusto Camargo 
(Cesinha) e Renato Bezerra da 
Costa.
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Depois do projeto da Reforma 
da Previdência, veio a paulada 
na cabeça do trabalhador: o 
presidente Temer ignorou as 
manifestações e sancionou a 
lei da terceirização em todas as 
atividades. E vejam só, ele fez isso 
no mesmo dia em que foi divulgada 
uma pesquisa Ibope que revelou 
que apenas 10% da população 
aprova o atual Governo.

Não tenho dúvidas de que 
estamos num retrocesso, pois 
essa lei fragiliza e precariza as 
relações de trabalho e achata os 
salários. Para você ter uma ideia, 
por exemplo, entre as mudanças, 
essa lei determina que, em caso de 
ações trabalhistas, o trabalhador 
terceirizado só pode cobrar o 
pagamento de direitos da empresa 
tomadora de serviço após se 
esgotarem os bens da empresa 
que terceiriza.

Por essa e outras alterações 
é que entendemos que estão 
jogando no lixo todas as conquistas 
da CLT. E não é dá pra fi car parado 
assistindo a tudo, sem fazer nada!

As centrais sindicais estão se 
mobilizando! Estive em Brasília 
na semana passada para algumas 
reuniões sobre a mobilização 
do dia 28/04 e notamos que, 
assim como há muitos políticos 
apoiando todas essas atrocidades 
da reforma trabalhista e da 
previdência, há também outros 
que são contra, que estão a favor 
do povo brasileiro! 

Por isso é preciso cobrar dos 
nossos deputados e senadores 
qual o posição deles nessa hora, 
afi nal eles só estão lá por causa do 
nosso voto!

Conto com você nessa luta! Se 
não fi zermos nada agora, será 
tarde demais! Junte-se a nós!

Mobilização a 
favor do povo
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Suprens

Weir, 30/3
A implantação de um Plano 

de Cargos e Salários e o início 
das negociações para o 
pagamento do PLR foram 
assuntos tratados junto aos 
companheiros da Weir. O diretor 
José Carlos Gomes Cardoso 
(Mineirinho) cobrou da empresa, 
em nome dos trabalhadores, o 
respeito às escalas de feriado e 
horas extras, e também explicou 
que a Wier tem conseguido bons 
resultados. “Com a produção 
em alta, vem junto a hora extra 
e muita cobrança em cima 

Assembleias

companheiros produziram 
e a empresa obteve lucro. 
Qualquer novidade, estaremos 
novamente na porta da 
empresa para informar os 
companheiros”, garantiu Rose 
Prado, vice-presidente do 
Sindicato. 
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Deca Metais, 30/3 
Os companheiros da 

empresa cruzaram os braços 
por três horas pelo fato da 
empresa não dialogar sobre 
a PLR. Antes disso porém, no 
dia 10/3, uma assembleia foi 
realizada com o objetivo de 
forçar a negociação. Com apoio 
dos trabalhadores, o Sindicato 
notifi cou a Deca para que 
apresentasse uma proposta 
até 29/3, o que não aconteceu. 
“Continuamos dialogando 
e buscando alternativas 
para as reivindicações dos 
trabalhadores, afi nal, os 

e muita cobrança em cima 

Ribeiro da Silva (Med), 
Wellington José Matias de 
Oliveira (Ceará),  Ricardo 
Zanini, Admilson Gomes do 
Nascimento e Emerson Luiz 
Machado.

Diretores participam de 
Encontro da Thyssenkrupp

Nos dias 28 e 29/03, dire-
tores do Sindicato partici-
param do Encontro da Rede 
Nacional dos Trabalhadores 
na Thyssenkrupp, na sede da 
Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos da CUT (CNM/
CUT), em São Bernardo do 
Campo. Todos os diretores 
do Sindicato que atuam na 
Thyssenkrupp participaram: 
Luis Carlos de Oliveira (Lu), 
Admilson do Carmo Batagin, 
Roberto de Souza, Wilson 
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Plano de Cargos e Salários e PLR foram discutidos na assembleia

Na Deca Metais, a mobilização foi pelo acordo sobre o PLR

Todos os diretores do Sindicato que atuam na Thyssenkrupp 
participaram do Encontro
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Sifco: Sindicato busca garantir integridade 
dos trabalhadores

Após participação ativa no 
processo de recuperação judicial 
e na defesa dos interesses 
de todos os trabalhadores da 
Sifco, tanto daqueles que foram 
transferidos para a Dana, como 
daqueles que permaneceram na 
empresa, o Sindicato continua 
acompanhando o caso destes 
últimos, que continuam na Sifco. 
O mês de março foi marcado 
por reuniões entre diretores 
sindicais e trabalhadores.

Após a venda de 80% dos 
ativos estratégicos da Sifco para 
a multinacional Dana, cerca de 
268 trabalhadores continuariam 
na empresa, que não encerrou as 
atividades, dando continuidade 
a  recuperação judicial. Porém, a 
Sifco pretende fazer demissões 
e parcelar as rescisões, ato 
que vai totalmente contra a 

vontade dos trabalhadores e do 
Sindicato. 

“São ações que vão na 
contramão das garantias tanto 
da CLT quanto das Convenções 
Coletivas”, explicou o diretor, 
Natanael Onofre Matias (Caé). 

Caé também explica que 
o departamento jurídico do 
Sindicato está buscando 
alternativas para contemplar 

os trabalhadores de forma 
coletiva. “Existem casos de 
trabalhadores que estão em via 
de aposentadoria, que sofreram 
acidente e estão afastados, 
entre outros. Devemos agir 
de forma coletiva entendendo 
cada necessidade para que o 
nosso objetivo, que é defender 
o trabalhador, seja alcançado”, 
finaliza o diretor. 

CO
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 S

IN
D

IC
AT

O

Novos diretores de base passam por capacitação
Entre os dias 13 e 16/03, os 

novos diretores de base do 
Sindicato participaram, na Sede 
da Federação, em São Paulo, 
do curso de capacitação para 
dirigentes sindicais de base. O 
programa abordou temas como 
a História da Classe Operária no 
Brasil e Estrutura Sindical, Saúde 
e Segurança do Trabalho, PLR 
e Negociação, e Comunicação 

e oratória. O 
grupo também 
visitou a sede da 
Força Sindical 
Nacional e 
conversou com 
o Secretário 
Estadual de 
Relações do 
Trabalho, José 
Luiz Ribeiro. M
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O Sindicato teve participação ativa na recuperação judicial e está realizando reuniões com os trabalhadores

Os novos diretores de base com o sociólogo Marco Mota (ao centro, de camisa 
branca), um dos instrutores do curso. 
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No dia 24/3, os diretores Leandro Viana e Vanessa Neris estiveram reunidos com o pesquisador 
italiano Davide Bubbico, estudioso das relações trabalhistas da Foxconn no Brasil

Seus direitos
Licença para casamento: a licença 

remunerada será de 3 dias úteis consecutivos 
ou de 5 dias corridos, contados a partir da 
data do casamento ou do dia imediatamente 
anterior.

Licença paternidade: será de 5 dias 
corridos, contados a partir do dia seguinte 
ao nascimento, sem prejuízo da dispensa ao 
trabalho no dia do parto.

(Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2017)
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Pesca garantida na Semana Santa

Plantão na Sede 
No dia 29/4, das 9h às 13h, tem plantão na Sede do Sindicato. É a oportunidade para fazer a 

atualização de endereço, carteirinhas e resolver pendências. 

Festa de 1º de maio
O feriado do Dia do Trabalho está 

chegando e o Sindicato está se dedicando 
para preparar mais um grande dia de festa 
no Clube de Campo com shows musicais 
e atrações para toda a família. No próximo 
boletim traremos a programação completa! 
Fique ligado!

SORTEIO DOS QUIOSQUES:
O sorteio dos quiosques para a festa de 

1º de maio será realizado no dia 27/04, no 
Auditório da Sede. As senhas podem ser 
retiradas a partir das 17h só pelo titular com 
o cartão de associado. O sorteio começa as 
18h. Boa sorte!
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Quer incrementar o 
cardápio na Semana 
Santa? Se sim, aproveite 
o funcionamento do Lago 
Grande nos dias 11, 12 e 13/4. 

Baile de Aniversário: 
reserve a data!

O Baile de Aniversário do Sindicato já tem data 
marcada: 27/05, dentro das comemorações da 
Semana do Metalúrgico. A animação será da Banda 
San Marco Show, no Espaço M. As mesas custam R$ 
300,00 para sócios, com seis lugares (e o dobro do 
valor para não-sócios), e começam a ser vendidas 
na Sede a partir de 3/05. Reserve a data e participe 
dessa grande noite! 

Os valores para até 10 quilos 
de peixe são: R$ 30 para sócios 
e R$ 60 para não sócios. E na 
Sexta-Feira Santa, dia 14, o 
Lago só funciona para sócios, 

que têm direito de até cinco 
quilos de peixes. Vale lembrar 
também que nesse dia o 
Clube estará aberto somente 
para a pesca. 


