
Nos 100 dias da atual gestão do 
SindMetal, a Campanha Salarial 
dos Metalúrgicos foi um dos 

momentos mais fortes, especialmente por causa 
da atual conjuntura vivenciada pelo País. No 
cenário de reformas propostas pelo governo 
ilegítimo de Michel Temer, a Convenção 
Coletiva se tornou a única garantia de um 
trabalho digno no Brasil. 

Dessa forma, após meses de Campanha 
Salarial, envolvendo negociação, assembleias e 
paralisações nas portas de fábrica, os metalúrgi-
cos e metalúrgicas de Pernambuco conse-
guiram fechar um dos melhores acordos do 
Brasil. Isso porque, além dos 3% de reajuste 
salarial, com ganho real de 1,3%, a categoria 
conseguiu barrar sete pontos importantíssimos 
da reforma trabalhista, que iriam afetar 
fortemente os trabalhadores e trabalhadoras.  O 
Acordo Coletivo foi aprovado, em assembleia 
da categoria, no dia 17 de outubro, no auditório 
do Sindicato dos Bancários, na Boa Vista, 
Recife.

De acordo com o presidente do SindMetal-
PE, Henrique Gomes, o percentual de 3% é para 
todos os trabalhadores e trabalhadoras 
metalúrgicos de Pernambuco, indepen-
dentemente de serem associados ou não. "Obti-
vemos um ganho real de 1.3%, e conseguimos 
fechar uma das melhores propostas salariais da 

atual conjuntura. Além disso, barramos alguns 
pontos da reforma trabalhista, que entrou em 
vigor no dia 11 de novembro. É preciso alertar 
que a classe patronal vai aplicar a reforma em 

todas as empresas, porém, a nossa luta e as 
nossas mobilizações impediram alguns itens", 
destacou Henrique.  (Confira os pontos mais 
importantes da negociação na página 2).
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Em uma época da história marcada 
por fortes ataques contra os/as 
trabalhadores/as e seus direitos, a 

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é a 
garantia de uma vida digna para todas e todas 
que fazem parte da categoria metalúrgica em 
Pernambuco. Nossa principal preocupação, 
diante dos desmontes atrelados à reforma 
trabalhista e à reforma previdenciária era trazer 
garantias que protegessem os metalúrgicos e 
metalúrgicas no chão da fábrica. Fizemos, 
desse, o nosso objetivo durante a Campanha 
Salarial 2017/2018. Por isso, além dos 3% de 
reajuste salarial – com ganho real de 1.3% –, 
nós conseguimos barrar sete pontos da reforma 
trabalhista. Esse resultado se caracterizou 
como uma das maiores conquistas da classe 
trabalhadora no Brasil, sendo elogiado e 
reconhecido dentro e fora do Estado. 

Temos trabalhando arduamente para 
corresponder às expectativas de todos os 
companheiros e companheiras que confiam no 
nosso compromisso e ajudaram a nos reeleger 

neste ano. Comprometidos em promover 
melhorias, reformamos a nossa sede, todo o 
nosso sistema de informação e estrutura e a 
cl ínica médica.  Hoje,  contamos com 
enfermagem, odontologia, oftalmologia, 
clínico geral e médico do trabalho disponíveis 
para os associados e associadas e os seus 
familiares. Tudo com equipamentos modernos 
e profissionais qualificados. 

Também criamos quatro novas secretarias, 
para ampliar a luta e as conquistas: Secretaria 
da Mulher, da Juventude, dos Aposentados e de 
Igualdade Racial. Em parceria com a CUT 
Nacional e com a CNM/CUT, estamos 
promovendo cursos de formação, preparando 
nossos dirigentes para que eles atuem de forma 
eficaz na luta pelos direitos trabalhistas.

Além disso, oferecemos apoio jurídico 
gratuito a todos e todas da categoria que 
precisarem da nossa assistência, não somente 
na sede, mas nas subsedes presentes em 
Goiana, Caruaru e Belo Jardim. Para 
demissões, pagamento de direitos, assédios, 

perseguição... Não hesitem em procurar o 
Sindicato. 

Ressaltamos, ainda, que uma das nossas 
maiores conquistas foi a homologação 
continuar sendo feita no Sindicato. Nesse 
sentido, o nosso setor de homologação está à 
disposição para garantir que todos os direitos 
do trabalhador e da trabalhadora demitido 
sejam preservados e pagos em sua completa 
totalidade. Frisamos que o Sindicato é o seu 
órgão fiscalizador e juntos somos mais fortes 
na luta. Se informem através do nosso site, 
Facebook ou entrem em contato com os nossos 
diretores de base. Venham ao SindMetal 
conhecer tudo o que conquistamos até aqui, e 
faça parte dessa história! 

Em nome dos diretores e diretoras, 
funcionários/as e de todos que fazem o 
SindMetal-PE, agradeço a confiança. 
Desejamos um 2018 de muita luta e vitórias, 
e nos comprometemos, mais uma vez, com a 
classe trabalhadora. Metalúrgicos unidos 
por nenhum direito a menos! 

1 – A homologação continuará sendo 
feita no Sindicato;

2 – As gestantes e lactantes não poderão 
trabalhar em locais perigosos e insalubres;

3 – Trinta minutos de refeição, só 
poderá ser aplicado caso o Sindicato faça 
u m a  a v a l i a ç ã o  e ,  j u n t o  c o m  o s 
trabalhadores e trabalhadoras, decida se 
concorda ou não através de uma assembleia 
geral com voto secreto. Ressaltamos que o 
SindMetal é totalmente contra esse 
período, visto que um tempo tão curto de 
descanso coloca em risco a saúde e vida 
do/a trabalhador/a;

4 – Terceirização - caso a empresa 
venha a terceirizar trabalhadores, deverão 
ser metalúrgicos, e terão as mesmas 
condições de trabalho oferecidas pela 
empresa contratante; 

5 – Foi mantida a representação sindical 
(delegados);

6 – O banco de horas não será aplicado 
na produção em empresas acima de 70 
empregados;

7 – O horário de 12 por 36 horas só será 
aplicado em vigilância,  higiene e 
comissionamento do setor naval e nas 
empresas com menos de 70 empregados. 

Nesses 100 dias da atual gestão do 
SindMetal, muitos foram os desafios 

enfrentados, mas muitas vitórias 
precisam ser comemoradas e partilhadas

Confira os pontos mais importantes da negociação: 

CONQUISTAS 
DA CAMPANHA SALARIAL 

ACORDO ESPECÍFICO

Conquistas para os 
trabalhadores e 

trabalhadoras do 
Vard Promar

Os trabalhadores e trabalhadoras do 
Estaleiro Vard Promar, através de 
mobilizações e da união com o 
Sindicato, alcançaram importantes 
conquistas:  R$ 1.750 para piso 
profissional inicial; reajuste salarial de 
3,2%; o vale alimentação saiu de R$ 350 
para R$ 400, o que significa um 
aumento de 14,3%; e o Plano de Saúde 
Unimed ficou igual para todos os/as 
trabalhadores/as. Metalúrgicos unidos 
por nenhum direito a menos! 
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NOVAS SECRETARIAS

A diretoria eleita do Sindicato começou a atuar, em 2017, com novas pautas, que pretendem discutir 
problemas sociais que atingem diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras no chão da fábrica. 

As secretarias do Aposentado, da Mulher, da Juventude e de Igualdade Racial seguem diretrizes nacionais 
dos sindicatos cutistas, como a participação no curso de formação voltado para essas pastas, que aconteceu 

em São Paulo, promovido pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM-CUT), 
no mês de outubro. “Esse processo é importante, porque estamos sendo preparados para atuar nessas 

áreas, aqui no Estado. Algo novo para a nossa categoria e que merece ser valorizado”, 
explicou Elizângela Cristina, secretária de Mulheres.

SINDMETAL AMPLIA LUTA E CRIA 
QUATRO NOVAS SECRETARIAS

SECRETARIA DA MULHER

riada para discutir as questões de gênero, assim como Corganizar as mulheres para que juntas ampliem seus 
direitos, a Secretaria da Mulher é coordenada por 

Elizângela Cristina (Spectrun Brands), e conta ainda com Adriana 
Augusto (Mec-Tronic), Jéssica Alves (Renda), Josenilda Paulino 
(EAS), Maria Gorete (Moura) e Sandra Gonçalves (Arno). Juntas, 
elas já realizaram o primeiro Encontro das Mulheres Metalúrgicas 
de Pernambuco, que aconteceu no dia 25 de novembro, no 
Sindicato dos Bancários. Mulheres de várias empresas 
compareceram e discutiram sobre o que é o feminismo e as formas 
de atuação pela igualdade de gênero.  

 Secretaria de Aposentados, apesar de ter sido criada Aoficialmente em agosto, já vinha realizando ações desde 
o início do ano, a exemplo do 1º Encontro dos 

Aposentados Metalúrgicos de Pernambuco, que aconteceu no Clube 
de Campo dos Vigilantes, no mês de abril. Um dia de debates e lazer 
para ouvir as demandas e construir as diretrizes da nova pasta. 

Além de mobilizar e organizar os aposentados, o secretário da 
pasta, Inaldo Francisco, pretende promover ações visando à 
melhoria dos benefícios de aposentadoria da Previdência Social e 
Privada, principalmente frente à reforma da previdência, mais um 
duro golpe contra os trabalhadores e trabalhadoras.

SECRETARIA DOS APOSENTADOS 
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NOVAS SECRETARIAS

SECRETARIA DA JUVENTUDE

 Secretaria da Juventude Afoi criada para organizar 
os jovens trabalhadores e 

trabalhadoras, objetivando que eles 
tenham uma maior capacidade de 
intervir no mundo do trabalho e 
sindical, sobre as questões que 
interferem na vida laboral  da 
juventude. Desde agosto, os diretores 
e s t ão  pa r t i c ipando  de  cu r sos 
promovidos pela Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos (CNM) e 
pe la  CUT Nacional ,  a  fim de 
desenvolver políticas voltadas para a 
juventude.  À f rente ,  es tão  os 
companheiros Abinadabe Lima (Vard 
Promar) e Wellinton Lira (Autometal). 
Além de já terem participado de atos 
como a  Marcha  pe la  Vida  da 
J u v e n t u d e ,  e m  a g o s t o ,  e s t ã o 
construindo o 1º  Encontro da 
Juventude Metalúrgica, previsto 
acontecer em janeiro de 2018.

SECRETARIA DE ASSUNTOS SOBRE A IGUALDADE RACIAL  

utra secretaria importantíssima, criada para Oacompanhar o debate da sociedade e levar a discussão 
para dentro das fábricas, é a voltada para Assuntos de 

Igualdade Racial. Além dos diretores terem ido para cursos de 
formação em São Paulo, em parceria com a CNM/CUT, também foi 
promovido aqui no Estado um curso de combate ao racismo e de 

construção da igualdade racial. Mais de 80% do piso de fábrica são 
negros ou mestiços, daí a importância de se manter uma luta diária. 
Estão à frente da pasta Cícero Ferreira (Estaleiro Atlântico Sul) e 
Antônio Costa (Musashi), contando com a participação de Waldeir 
Edvan (Zummi).
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GERAL

m trabalhador da Gerdau Curado Use acidentou gravemente no dia 
30 de novembro, enquanto 

trabalhava à noite, na área de laminação. O 
operador estava fazendo manutenção em 
uma máquina, quando a escada onde ele se 
localizava quebrou, fazendo com que ele 
caísse e fraturasse a perna esquerda. Só após 
duas horas, com uma fratura exposta, o 

trabalhador conseguiu ser socorrido. 
Na manhã do dia 1º de dezembro, o 

Sindicato e os trabalhadores paralisaram as 
atividades, em protesto contra as causas do 
acidente. “A empresa não tem o serviço de 
enfermagem à noite. O trabalhador estava 
sozinho e, quando o vigilante foi buscar a 
ambulância, ela estava quebrada. Um 
absurdo atrás do outro. Vamos cobrar 

providências”, diz o diretor da base Virgínio 
Balbino. 

O caso será encaminhado ao Ministério 
do Trabalho e ao Comitê dos Trabalhadores 
Nacional e Internacional da Gerdau. “Esse 
tipo de coisa não pode acontecer. Precisamos 
que os pais e mães de família voltem com 
saúde e em segurança para casa”, conclui 
Virgínio. 

Acidente na Gerdau: SindMetal-PE cobra 
segurança para os trabalhadores e 

trabalhadoras 

 empresa Leon Heimer demitiu, de Aforma injusta, dois trabalhadores 
do chão de fábrica, numa tentativa 

desesperada de afastá-los e de enfraquecer a 
luta sindical. Os trabalhadores Lucas 
Conceição (que é diretor do SindMetal) e 
Dayvson de Almeida foram afastados poucos 
dias antes da inscrição para as eleições da 
CIPA. De forma ágil e eficaz, o Jurídico do 
SindMetal de Pernambuco, por meio do 
advogado Jefferson Calaça, acionou a justiça e 
conseguiu reintegrar os trabalhadores, que são 
conhecidos por lutarem ao lado do Sindicato. 

A Justiça do Trabalho reintegrou os dois a 
tempo de eles se inscreverem nas eleições da 
CIPA, e a resposta à empresa veio nas urnas, 
quando  os  do i s  fo ram e le i tos  pe los 
trabalhadores e trabalhadoras. 

O Jurídico do SindMetal-PE está dispo-
nível para todos os trabalhadores e traba-
lhadoras da categoria, independentemente de 
serem associados ou não ao Sindicato. Diante 
de alguma situação que precise de apoio, 
procure o Sindicato. Conheça e garanta os seus 
direitos.

REINTEGRAÇÃO 
Vitória da classe 
trabalhadora na 

Leon Heimer  
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´
José Matias de Melo, 65 anos, 

metalúrgico aposentado.
“É importante que os trabalhadores saibam o que o 

Sindicato tem a oferecer, enquanto entidade que defende 
nossos interesses, mas também os serviços disponíveis, 

como a clínica médica. O trabalhador tem que se 
associar, se unir ao Sindicato, porque os patrões estão 

unidos e estão conseguindo tirar nossos direitos”.

Seminário - Segurança do Trabalho 
com Foco na NR12

om o objetivo de fortalecer e quali-Cficar a ação dos/as trabalhadores/as 
CIPEIROS que atuam diretamente 

nas empresas metalúrgicas, desenvolvendo um 
papel importante na prevenção de acidentes no 
trabalho, com foco na Norma Regulamentadora 
número 12 (NR12), o SindMetal realizou, no 
início deste semestre, um Seminário sobre 
Segurança do Trabalho.

“Sempre tivemos como lema o fortaleci-
mento da CIPA, com uma grande preocupação 
com a segurança e a prevenção de acidentes de 
trabalho, mas também como uma forma de 
organizar os trabalhadores e trabalhadoras no 
local de trabalho. Por isso, temos nos preo-
cupado de fazer palestras e cursos. Queremos 
mostrar ao cipeiro que, além do papel 
relacionado à segurança do trabalho, ele 

também precisa ter uma participação na vida 
sindical. Ele faz parte de um 'exército' que ajuda 
o Sindicato na organização da categoria no chão 
de fábrica. As nossas iniciativas são para que 
tenhamos uma CIPA forte, competente, com 
compreensão política das coisas e que seja 
ativa", afirma o secretário dos Aposentados, 
Inaldo Francisco de Oliveira

Entenda a NR12 - Criada em 1978 pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a 
Norma Regulamentadora número 12, tem como 
objetivo garantir que máquinas e equipamentos 
sejam seguros para o uso do trabalhador. Por 
isso, exige informações completas sobre todo o 
ciclo de vida de máquinas e equipamentos, 
incluindo transporte, instalação, utilização, 
manutenção e até mesmo sua eliminação 
quando acaba sua vida útil.



iscutir as reformas trabalhista e Dda previdência e os seus efeitos. 
Esse foi o foco do Encontro 

Jurídico promovido pelo SindMental para os 
seus dirigentes, no início deste segundo 
semestre. O evento contou com exposições 
dos juízes do Trabalho, Hugo Melo e Roberto 
Freire Bastos, da procuradora do trabalho, 
Vanessa Patriota, da coordenadora de 

Mestrado da UFPE e especialista em Direito 
Previdenciário, Juliana Teixeira, e dos 
advogados do Sindicato, Jefferson Calaça e 
Almir Reis Pacheco. Foi um dia inteiro de 
debates, para o aprofundamento de questões 
que impactam diretamente e de forma 
negativa na vida dos trabalhadores e 
trabalhadoras.

“Ao fazermos esse encontro, tivemos o 

objetivo de contribuir para que os diretores 
conhecessem questões fundamentais sobre 
essas reformas e pudessem levar, para as suas 
bases, de forma simples, essas informações, 
mostrando o quanto elas são maléficas para os 
trabalhadores e trabalhadoras, e o quanto 
precisamos nos unir para enfrentar esses 
desafios”, explicou o secretário Jurídico, 
André Luiz da Silva Campos (Moura).

A
s duas oficinas de comunicação 
tiveram propostas diferentes. A 
primeira envolveu Diretoria e 

Equipe do SindMetal, e teve o objetivo de 
fortalecer os processos internos de comu-

nicação, possibilitando que isso repercuta 
numa melhor qualidade do atendimento aos 
trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos. 

Já a segunda, que ocorreu neste mês de 
dezembro, propôs a construção de diretrizes 

para o fortalecimento da visibilidade do 
SindMetal, tanto diante dos seus associados 
e associadas, como da sociedade em geral. 
No debate, ficou clara a necessidade de 
ampliar a divulgação das lutas do Sindicato e 
a sua importância para as conquistas da 
categoria.

“Essas oficinas foram muito importantes 
para ampliar os conhecimentos dos membros 
da Diretoria sobre esse tema. Nunca havia 
sido feito um trabalho desses em outras 
gestões. Além do debate sobre a comuni-
cação como uma estratégia política impor-
tante neste momento conjuntural, também ti-
ramos vários encaminhamentos para que 
possamos fortalecer o nosso trabalho nessa 
área”, destacou o secretário de Comuni-
cação, Anderson Felipe Santiago (Fricon).

GERAL

A nova gestão do SindMetal tem bus-
cado se capacitar para fortalecer a 
luta em defesa dos direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras. Nesse sentido, 
não tem medido esforços para aprofundar 
questões relacionadas à organização interna; à 
ampliação do entendimento sobre quais são os 
desafios frente a nova agenda de lutas dos 
trabalhadores e trabalhadoras; e às estratégias 
de fortalecimento da comunicação interna e 
externa. 

Com essa preocupação, foram realizados 
um Encontro de Formação e duas Oficinas de 
Comunicação. No primeiro, foram aprofun-
dados, entre outros pontos, o papel do Movi-
mento Sindical, especialmente diante do golpe 
e do ataque a direitos da classe trabalhadora. 
Durante um dia, a Diretoria do SindMetal pôde 
debater questões relacionadas ao for-
talecimento político do Sindicato, com-
preendendo o contexto histórico da luta de 
classes, e como isso repercute no atual 
momento conjuntural. 

“Essa atividade foi o primeiro passo na 

perspectiva de formação política da nova 
diretoria. Precisamos, neste momento de crise, 
em que o Movimento Sindical é atacado,  
ampliar os nossos conhecimentos sobre as 
questões relacionadas ao sindicalismo, à 

organização sindical, à militância política. 
Tudo isso para que tenhamos êxito na nossa 
gestão, combatendo os nossos opositores”, 
explicou o secretário de Formação, Marcos 
Batista dos Santos (Estaleiro Atlântico Sul).

Formação contribui para o fortalecimento das 
estratégias do SindMetal em defesa da categoria
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JURÍDICO

s sindicatos são uma importante ferramenta para os Otrabalhadores, apesar de muitos desconhecerem os 
benefícios de estarem filiados. Essas entidades têm, de 

forma coletiva, a força que uma pessoa sozinha dificilmente teria. 
Interagir com o seu sindicato é extremamente importante para o 
trabalhador e a trabalhadora, especialmente na luta para que seus 
direitos sejam cumpridos. A contrarreforma trabalhista, sancionada 
pelo ilegítimo Michel Temer no dia 13 de julho, entrou em vigor no 
dia 11 de novembro e, agora, sindicatos combativos, como o 
SindMetal-PE, precisam do apoio da categoria para continuar na 
luta. 

“Acreditamos que esse é um momento fundamental para  
reforçarmos as campanhas de sindicalização. Nossa intenção é fazer 
com que a sustentação financeira venha a partir da iniciativa dos 
trabalhadores e trabalhadoras”, ressalta o secretário de 
Administração e Finanças da Central, Quintino Severo.

Para o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos 
(CNM), Paulo Cayres, o combate contra o capital continua da 
mesma forma que sempre foi para a conquista de direitos. “Com lei 
ou sem lei, nossa luta vai continuar, até porque tudo o que 
conquistamos foi resultado da mobilização do Movimento Sindical. 
PLR [Participação nos Lucros e Resultados], redução de jornada, 
13º salário, férias, tudo isso custou sangue e suor. A classe 
trabalhadora vai continuar a se mobilizar e debater o regime 

democrático, investindo também na formação de um Congresso, nas 
próximas eleições, que defenda direitos, e não esse vendido, que 
quer entregar as conquistas dos trabalhadores”.

Henrique Gomes, presidente do Sindmetal-PE, defende que o 
diálogo com a base tem de partir do princípio que, sem sindicato, o 
enfrentamento ao rolo compressor patronal, que financiou 
campanhas e cobrou dos deputados a aprovação da reforma 
trabalhista, irá arrancar toda a dignidade da classe trabalhadora. “A 
reforma trabalhista veio para acabar com o sindicato, com direitos 
trabalhistas e com o emprego formal. Nesse sentido, o papel do 
Movimento Sindical é construir ações para esse enfrentamento, na 
forma da luta em massa. Se não houver a luta em massa, o sindicato 
sozinho não transformará a realidade”, diz. 

Ele lembra, ainda, que é preciso que haja união para que se possa 
fortalecer a luta, agora, contra a reforma da previdência. “Não 
podemos deixar que, mais uma vez, o trabalhador e a trabalhadora 
pague a conta que o Governo Federal não está cobrando aos 
empresários. Precisamos assegurar que os homens e mulheres que 
mantêm o desenvolvimento do país, com o suor de seu trabalho, 
possam envelhecer com dignidade”, analisa  Henrique.

Trabalhador/a, associe-se ao SindMetal-PE. Entre em 
contato pelo 3423.4660 e saiba como. Visite o nosso site e conheça 
os benefícios: www.sindemtalpe.org.br. 

O trabalhador e a trabalhadora precisam do 
Sindicato, o SindMetal-PE precisa

do/a trabalhador/a

http://www.sindemtalpe.org.br


Deputados federais e senadores pernambucanos ajudaram a 
concretizar um dos maiores desmontes dos direitos 
trabalhistas desde que a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT) foi criada. A história fará justiça e é preciso dar uma resposta nas 
urnas, nas próximas eleições, não elegendo esses políticos. O golpe ainda 
está em curso e só a classe trabalhadora unida pode frear tantos ataques. A 
nossa luta é por Diretas já!

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no final do mês de 
abril, em regime de urgência, a proposta da reforma trabalhista, que altera 
acordos convencionados pela 
(CLT). Foram 296 votos a favor e 
177 contra. 

Confira os deputados federais 
pernambucanos que votaram 
contra o trabalhador e a favor da 
reforma:

Aldalberto Cavalcanti (PTB), 
André de Paula (PSD), Augusto 
Coutinho (Solidariedade), Betinho 
Gomes (PSDB), Bruno Araújo 
(PSDB), Carlos Cadoca (PDT), 
Daniel Coelho (PSDB),  Fernando 
Coelho Filho (PSB), Fernando 
Monteiro (PP), Jarbas Vasconcelos 
(PMDB), João Fernando Coutinho 
(PSB), Jorge Côrte Real (PTB), 
K a i o  M a n i ç o b a  ( P M D B ) , 
Mar ina ldo  Rosendo  (PSB) , 
Mendonça Filho (DEM), Ricardo 
Teobaldo (PTN). O deputado Zeca 
Cavalcanti  (PTB) estava no 
plenário, mas se absteve da 
votação. 

Em julho, foi a vez do Senado 

votar para decidir se aprovava ou não a reforma trabalhista. Os dois 
senadores pernambucanos e empresários, Armando Monteiro Neto (PTB) 
e Fernando Bezerra Coelho (PSB), ajudaram a aprovar a proposta que 
afeta fortemente os trabalhadores brasileiros. Ambos têm participação 
societária em corporações ou ações de empresas, segundo levantamento 
feito pelo site Congresso em Foco. Armando Monteiro tem R$ 694,7 mil 
em patrimônio empresarial, somando a sociedade em três empresas, e 
ações em outras duas. Fernando Bezerra Coelho declarou R$ 554,2 mil em 
quotas e ações de cinco empresas.

ELEIÇÃO 2018

POLÍTICA

Políticos pernambucanos traem trabalhadores e 
votam a favor de reformas

Na reforma trabalhista, dos 24 parlamentares do Estado presentes no dia da 
votação, 16 optaram pelo "sim" 

SAÚDE

Inaugurada em fevereiro de 2017, a Clínica Médica Padre Henrique 
Cossart é um marco histórico para a categoria metalúrgica de 
Pernambuco. Moderna e com infraestrutura de ponta, o espaço está 

localizado na sede do SindMetal, na Rua Almeida Cunha, 364, em Santo 
Amaro. Um serviço voltado para os associados e associadas do Sindicato, que 
conta com clínico geral, odontologista, médico do trabalho, enfermagem e, 
agora, um oftalmologista. “Ressaltamos que o benefício se estende também 

para os pais, filhos e cônjuges do associado e da associada”, frisa Giorgio Atademo, secretário de Saúde do SindMetal 
(WHB).

O atendimento funciona com hora marcada. É preciso entrar em contato por meio do telefone 3423.4660 e agendar o 
dia da consulta. Porém, os dirigentes sindicais ressaltam que, apesar de oferecerem esses serviços para todos os associados 
e seus familiares, seguem na luta por um SUS digno e eficaz. 

Clínica dos Metalúrgicos agora faz 
atendimento oftalmológico
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