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SINDMETAL REALIZA ELEIÇÕES 
NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL

 ano de 2017 está sendo marcado por várias 

Opautas importantíssimas para a categoria, 

como a luta contra a reforma da previdência 

proposta pelo governo Temer e as eleições internas para eleger 

a diretoria que irá comandar o Sindicato dos Metalúrgicos de 

Pernambuco de 2017 a 2021. Seguindo rigorosamente o novo 

estatuto que rege o Sindmetal, o edital de convocatória para a 

inscrição de chapas que quisessem concorrer foi publicado em 

um jornal de grande circulação, no dia 16 de março, e 

amplamente divulgado nas redes sociais, site e subsedes do 

sindicato. 

A eleição irá escolher os membros efetivos e suplentes 

da diretoria executiva, diretoria de base, conselho fiscal e 

delegação federativa do Sindicato, com votação marcada para 

os dias 18, 19 e 20 de Abril de 2017, das 05h às 18h, se 

estendendo até 22h, nas empresas: Arconic; Acumuladores 

Moura Unidades 01, 04, 05, 08 e 12 (Belo Jardim); 

Spectrum Brands; Gerdau Aços Longos S/A (Curado); 

Gerdau Aços Longos S/A (Cabo); Estaleiro Atlântico Sul; 

Vard Promar; Ball BCSA; Rexam Amazônia; Musashi do 

Brasil; Fca Fiat Chrysler (Antiga TCA de Prazeres); 

Simisa Simione Metalúrgica Ltda; SEB do Brasil; 

Gestamp, Autometal, Mercofricon, WHB Fundição e 

Industrias Reunidas Renda S/A.

Caso não seja obtido o “quórum” de participação de 

50% + 01 (cinquenta por cento mais um) nos dias de votação, 

ou havendo empate entre as chapas mais votadas, o Sindicato 

dos Metalúrgicos de Pernambuco deverá realizar novas 

eleições, com datas previamente marcadas para acontecer no 

dia 08, 09 e 10 de maio de 2017, nas mesmas horas e locais 

previstos no primeiro momento. “É um momento muito 

importante dentro do Sindicato por se tratar de um processo 

democrático. Além disso, é a oportunidade de o trabalhador 

participar efetivamente do destino do Sindicato, que irá 

representa-lo assim como a toda categoria”, ressalta Henrique 

Gomes, presidente do Sindicato. 
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Sindmetal realiza assembleia 

histórica de prestação de contas

Visando tornar o Sindicato um espaço mais 
democrático e participativo, a atual gestão do 
Sindmetal realizou no dia 25 de março uma 

assembleia de prestação de contas referente ao ano de 2016. 
Com o auditório lotado de trabalhadores, o ato contou com a 
participação de um contador, advogado, além dos diretores 
responsáveis pelas pastas da Secretaria Geral, Finanças, 
assim como o presidente Henrique Gomes. Juntos, 
apresentaram, com detalhes, como o dinheiro dos associados 
vem sendo investido em benefícios para os trabalhadores. 

Presente na carta-proposta apresentada na última 
campanha, essa atitude tem como principal fundamento 
aproximar a classe metalúrgica e os trabalhadores do 
Sindicato. "Nós sempre lutamos por uma gestão 
participativa, transparente e de bastante diálogo com o 

trabalhador. Apresentar as contas, mostrar onde o dinheiro 
está sendo aplicado, os resultados, os investimentos, é uma 
maneira de respeitar o trabalhados e trazê-lo para o Sindicato, 
para opinar e participar", ressalta Henrique Gomes, 
presidente da instituição.

O secretário de finanças, Cavalcanti, ressaltou alguns dos 
principais projetos que saíram do papel no último ano, como a 
abertura e melhoria das subsedes de Caruaru e Belo Jardim. 
“Pudemos aproximar o Sindicato dos trabalhadores de outras 
regiões, fazendo com que eles não precisem se deslocar para o 
Recife para poder resolver assuntos jurídicos, por exemplo”, 
explica. O contador Tulio Jose Correia de Sousa apresentou 
quanto foi arrecadado, quanto foi investido no pagamento de 
dívidas antigas, na reestruturação do Sindicato, nos 
investimentos em profissionais e na criação de novos 
serviços, como a Clínica Médica Henrique Cossart, que 
recebeu equipamentos de ponta, além de contratação de 
equipe especializada. 

“Esse tipo de prestação de contas é bastante importante 
até para estimular outros trabalhadores a se associarem, para 
que muitos outros projetos possam ser realizados em prol da 
categoria e dos trabalhadores”, destaca Tulio. Ao final de 
assembleia, o secretário 
geral, Edson Araújo, abriu 
v o t a ç ã o  p a r a  q u e  o s 
presentes pudessem expor 
se concordavam ou não com 
os resultados apresentados. 
Por unanimidade as contas 
foram aprovadas. 

Vitória dos trabalhadores
 da Leon Heimer

s trabalhadores da Leon Heimer, com o apoio do OSindmetal de Pernambuco, conseguiram uma vitória 
importante já no começo de 2017. A empresa fazia 

com que os funcionários cumprissem a carga horário de 
segunda a sábado, comprometendo um dia do final de semana 
de descanso dos homens e mulheres que exercem suas funções 
na Leon Heimer. Após várias reuniões e muito diálogo, a 
empresa aceitou a proposta de limitar os dias de trabalho de 
segunda a sexta, sem nenhum ônus nos benefícios e salários. O 

Sindicato agora luta para formalizar o acordo junto ao 
Ministério do Trabalho, garantindo que a decisão não seja 
alterada. 
“Ainda existe a preocupação por parte do sindicato de que a 
empresa não formalize a decisão junto ao Ministério do 
Trabalho. Assim, nós teríamos a garantia de que o horário só 
pode ser alterado novamente mediante assembleia com os 
trabalhadores, que têm o direito a voto secreto”, explica 
Henrique Gomes, presidente do Sindmetal de Pernambuco. A 
Leon Heimer ainda não se colocou à disposição para 
formalizar o acordo. “Mas estamos insistindo nessa 
formalização, lutando até conseguirmos a garantia de que o 
horário não seja alterado sempre que a empresa achar 
conveniente.”



Reforma da Previdência: 
o golpe de Temer no nosso futuro

Está muito em voga 
a t u a l m e n t e  a 
suposta necessidade 

de reformar o sistema previ-
denciário brasileiro. Uma rápida 
passada pelos canais de televisão, 
aeroportos e demais propagandas 
de ruas dão a tônica da situação: o 
governo golpista de Michel Temer 
tem investido pesado na criação 
de  um consenso  soc ia l  da 
necessidade de reformar a pre-
vidência para que todos possam 
ter acesso. Mas fica a pergunta: 
por que reformar o sistema 
previdenciário brasileiro? Dois 
têm sido os principais argu-
mentos, que se complementam, e 
que trataremos de desconstruí-los 
na busca de mostrar o que está por 
detrás dessas propostas.

Em primeiro lugar está 
colocado o problema demográfico 
brasileiro. De fato estamos 
passando por um processo intenso 
de transformações na pirâmide 
social, que vão exigir novas 
políticas públicas em termos de 
cuidado e assistência social. O que 
não se veicula – ou não com a 
ênfase correta – é que o en-
velhecimento da população é uma 
razão matemática entre a queda na 
fecundidade e a expectativa de 
vida. Ou seja, não é que o 
brasileiro está vivendo muito 
mais, é que o número de pessoas 
que nascem tem sido muito menor. 
Do ponto de vista dos direitos 
sociais esse fenômeno deveria 
exigir mais políticas de cuidado 
com a velhice, para que ela possa 
ser desfrutada como um direito, e 
não ao contrário, como a reforma 
propõem.

Em segundo lugar, e talvez o 
ponto principal, é a campanha 
pesada de publicidade do governo 

golpista sob o suposto déficit da 
previdência social. Quem já 
assis t iu as  propagandas de 
televisão lembra-se de o governo 
apresentar uma “balança” que 
justifica os desequilíbrios. De um 
lado existem as receitas (con-
tribuições do INSS dos tra-
balhadores, empregadores e 
autônomos) ou seja, a chamada 
Receita Previdenciária, que soma 
um montante de 352 bilhões. De 
outro lado estão as despesas 
(pensão, aposentadoria, todos os 
auxílios — inclusive auxílio 
doença, auxílio-maternidade, 
auxílio-acidente) que somam 436 
bilhões. De fato há um dese-
quilíbrio entre a arrecadação e o 
gasto. Acontece que a Constitui-
ção de 1988 definiu que assim 
c o m o  s a ú d e  e 
assis

tência social, a previdência social 
faz parte do sistema de seguridade 
social brasileira, que tem um 
orçamento próprio tripartite, 
compostos pela arrecadação dos 
trabalhadores e empregados, 
como vimos acima, mas também 
da contribuição dos empresários e 
do Estado. Por isso, deve-se somar 
as receitas às contribuições 
referentes a Contribuição Social 
Sobre Lucro Líquido (CSLL), 
C o n t r i b u i ç ã o  s o b r e  o 
Financiamento da Seguridade 
Social (CSLL) e do PIS-Pasep. 
Somando todas as contribuições 
pelo lado da receita e subtraindo a 
despesa chega-se a um total de 
saldo positivo de 11 bilhões 
por ano.
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Nesse sentido, a reforma da 
previdência não se justifica nem 
na perspectiva do desequilíbrio 
fiscal nem mesmo do suposto 
aumento da expectativa de vida 
d o s  t r a b a l h a d o r e s .  E s s e s 
argumentos apenas fazem sentido 
se entendermos que todo o sistema 
da seguridade social brasileira 
(que incluiu saúde e assistência 
social) são vistos como mer-
cadorias, que precisam garantir 
sus tentabi l idade  financei ra 
própria e talvez gerar lucro. Ao 
contrário de tudo isso, nós do 
Levante, como herdeiros dos 
movimentos sociais que impul-
sionaram as conquistas da Cons-
tituição de 1988, somos de-
fensores de que o Estado bra-
sileiro deve garantir saúde, 
educação e seguridade social 
como direitos sociais, firmados 
em um pacto através de um acordo 
político que deve subordinar os 
interesses econômicos imediatos 
aos direitos da população.

A reforma da previdência 
que circula nos corredores do Con-
gresso Nacional traz trans-
formações significativas para a 
vida dos trabalhadores, espe-
cialmente as mulheres e os cam-
poneses, em primeiro lugar ao 
acabar com a aposentadoria por 
tempo de contribuição, esta-
belecendo a idade de 65 anos para 
todos os cidadãos. Com isso, 
ignora-se o t rabalho árduo 
desenvolvido precocemente pelos 
trabalhadores camponeses bra-
sileiros, assim como a dupla ou as 
vezes tripla jornada de trabalho 
exercida pelas mulheres na nossa 
sociedade patriarcal, em que – na 
divisão sexual do trabalho – cabe 
as mulheres a responsabilidade 
pelo trabalho doméstico e o 
cuidado com crianças e idosos.

Além disso, o tempo de 
cont r ibuição  passa  de  180 
contribuições (equivalente a 15 
anos) para 300 contribuições 

(equivalente a 25 anos inin-
terruptos ). Isso não é pouco em 
uma sociedade com o grau de 
informalidade no mercado de 
trabalho. Para as mulheres que 
frequentemente interrompem sua 
vida produtiva em função da 
maternidade ou do cuidado com 
os enfermos, essa nova condição 
limita mais ainda suas possi-
bilidades reais de aposentadoria. 
Além disso, as mulheres estão 
alocadas no mercado de trabalho 
p r i o r i t a r i a m e n t e  e m  d u a s 
ocupações: professoras e tra-
balhadoras domésticas, as quais 
t e r ã o  i m p a c t o s 
substanciais. 

Com a nova PEC os professores e 
trabalhadores rurais não terão 
m a i s  r e g i m e  e s p e c i a l  d e 
aposentadoria. No caso das 
t r aba lhado ra s  domés t i c a s , 
t a m b é m  s o f r e r ã o  d e m a-
siadamente, uma vez que no 
sistema informal que ainda vive a 
categoria, e visto a carga pesada 
que circunscreve esse trabalho 
será quase impossível  uma 
doméstica se aposentar com a 
nova  legislação prevista pela 
PEC.
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O ano de 2017 começou 
c o m  m u i t o  q u e 
comemorar dentro do 

Sindicato dos Metalúrgicos de 
P e r n a m b u c o .  A p ó s  u m  a n o 
turbulento, de muita luta e esforço 
por parte da diretoria para fazer valer 
direitos dos trabalhadores, con-
seguiu-se tirar do papel uma de-
manda antiga, que era a rees-
truturação e aperfeiçoamento da 
clínica médica do trabalhador, que 
agora está localizada na sede do 
Sindicato. “Um pedido antigo da 
categoria e que finalmente conseguiu 
ser concretizado na nossa gestão. 
Queremos oferecer um serviço de 
qualidade para que aqui eles se 
sintam acolhidos e bem tratados”, 
explica o presidente do Sindmetal-
PE, Henrique Gomes.

Com cinco salas, sendo uma 
secretaria e quatro consultórios, o 
centro médico do trabalhador foi 
inaugurado no último dia 27 de 
janeiro, durante festa que também 
comemorou a reforma da estrutura do 
Sindicato. O espaço irá contar com 
profissionais qualificados e serviços 
de ponta, com tudo o que pode ser 
oferecido de mais moderno para os 
trabalhadores e trabalhadoras 
associados. “É um serviço a mais, 
com atendimentos básicos. O que 
estamos oferecendo aqui não exclui a 
nossa luta pela melhoria do SUS. 
Continuaremos lutando, brigando e 

cobrando dos governantes que eles 
ofereçam serviços que todo o 
trabalhador merece”, destaca o 
s e c r e t á r i o  d e  S a ú d e ,  I n a l d o 
Francisco.

Como forma de homenagear a 
história e os trabalhadores da 
categoria, a diretoria decidiu por 
batizar a clínica com o nome de Padre 
Henrique Cossart, um padre francês e 
operário que muito honrou os 
metalúrgicos ao dedicar a vida à luta 
pelos direitos dos trabalhadores. 
Padre Henrique Cossart veio para o 
Brasil na década de 60, se instalando 
na comunidade de Santo Amaro e 
exercendo suas funções na arqui-
diocese de Olinda e Recife. Foi 
militante e sindicalista, ajudando na 
formação de muitos jovens operários. 
Durante a ditadura, lutou ao lado de 
D o m  H e l d e r  C â m a r a ,  s e n d o 
formador de grandes lideranças da 
classe trabalhadora. Abençoado por 
Dom Helder, padre Henrique se 
c a s o u  c o m  M a rg a r i d a ,  m a i s 
conhecida como Peggy, e teve dois 
filhos, Arnaldo e Francisco. Na 
década de 90, a família se mudou para 
São Severino, nas imediações de 
gravatá, onde permaneceu até a morte 
de Henrique.

O filho de padre Henrique, 
Arnaldo, compareceu ao evento para 
receber a homenagem em nome de 
toda a família. Também estiveram 

presentes o ex-deputado federal 
Fernando Ferro, assim como demais 
nomes ligados ao Sindicato e a luta 
trabalhista, como o presidente da 
CUT-PE Carlos Veras. “Antes de 
qualquer coisa, eu gostaria de 
parabenizar o presidente do Sindicato 
Henrique Gomes, que muito se 
esforçou para tirar esse projeto do 
papel, enquanto paralelamente 
travava uma luta na justiça em que, 
injustamente, foi demitido pela 
empresa onde exercia suas funções”, 
destacou Carlos Veras. “Não é 
nenhuma honra ser presidente, mas 
um fardo, porque você carrega nas 
costas uma responsabilidade muito 
grande. E esse companheiro que há 
três anos decidiu enfrentar tudo para 
estar aqui hoje, está aí, entregando 
tudo o que prometeu durante a 
campanha e lutando para que consiga 
entregar muito mais”, ressalta Carlos 
Veras, sendo bastante aplaudido 
pelos presentes.

D e n t r e  a s  v á r i a s  e s p e-
cialidades que podem ser encon-
tradas na clínica, destaca-se a do 
Médico do Trabalho, que irá dar todo 
suporto necessário em caso das 
demissões por doença, ficando 
disponível para avaliar os traba-
lhadores. A clínica funciona de 
segunda a sexta, das 8h às 16h. Para 
outras informações e marcações, 
entrar em contato por meio do 
telefone: 3423.4660.

Sindmetal de Pernambuco entregaSindmetal de Pernambuco entrega
 novo Centro Médico do Trabalhador novo Centro Médico do Trabalhador

Sindmetal de Pernambuco entrega
 novo Centro Médico do Trabalhador

O espaço recebeu o nome de espaço recebeu o nome de  
Padre Henrique Cossart, Padre Henrique Cossart, importante importante 
personalidade na luta pelo direito dos personalidade na luta pelo direito dos 
trabalhadores metalúrgicos trabalhadores metalúrgicos 
em Pernambuco.em Pernambuco.

O espaço recebeu o nome de 
Padre Henrique Cossart, importante 
personalidade na luta pelo direito dos 
trabalhadores metalúrgicos 
em Pernambuco.
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Sindmetal inaugura mais uma
subsede para os trabalhadores,

em Caruaru
 Sindmetal agora 

Ocon ta  com t r ê s 
subsedes  à  d is-

posição dos trabalhadores. Além 
da sede principal, que funciona no 
Centro do Recife, estão em 
funcionamento as subsedes de 
Belo Jardim, Goiana e recém-
inaugurada subsede de Caruaru. 
“Esse era um compromisso da 
nossa gestão, uma promessa feita 
lá atrás na candidatura, e que 
conseguimos tirar do papel e 
colocar em funcionamento”, 
explica Henrique Gomes, pre-
sidente do Sindicato.  “Nós 
queríamos estender o atendimento 
jurídico ao interior, reestruturar 
esses espaços e coloca-los em 

Subsede Goiana Subsede Belo Jardim Subsede Caruaru
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p leno  func ionamento  pa ra 
desafogar a nossa sede no Recife e 
p a r a  m e l h o r  a t e n d e r  o s 
trabalhadores dessas regiões, 
acabando com a necessidade de 
deslocamento”, continuou.

Há ainda um projeto em an-
damento para abrir outras sub-
sedes, a exemplo do Cabo, Abreu e 
Lima e Curado, assim como a 
compra de um espaço para a 
construção de um clube de campo. 

Recadastramento dos aposentados 

 Sindmetal tem passado por uma grande reestruturação, Oque vai desde a reforma da sede até a modernização e 
ampliação do Centro Médico do Trabalhador. Entre as 

novidades, está a carteirinha do associado, que foi reformulada. As 
trabalhadoras e trabalhadores aposentados também precisam fazer o 
recadastramento, indo até a sede do Sindicato ou ficando atento ao 
nosso Facebook e site para acompanhar as convocatórias nos bairros. 
O prazo é até o dia 10 de agosto, quando a antiga carteirinha não será 
mais válida. A nossa equipe já passou por várias localidades, como no 
bairro do Curado, Pontezinha e em Prazeres, e em breve anunciará 
um novo ponto para atender os aposentados da região. Para outras 
informações, entrar em contato com 3423.460.
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Presidente do Sindmetal de 
Pernambuco, Henrique Gomes, marca 

presença em encontro da CNM
 C o n f e d e r a ç ã o 

AN a c i o n a l  d o s 

M e t a l ú rg i c o s  d a 

CUT (CNM/CUT) realizou, nos dias 

24 e 25 de janeiro, encontro de 

dirigentes sindicais da categoria de 

todo o país com especialistas para 

debater os impactos das reformas 

trabalhista e da Previdência sobre os 

direitos e conquistas da classe 

trabalhadora. O objetivo do encontro 

foi o de planejar ações unificadas dos 

metalúrgicos cutistas para barrar o 

retrocesso que o governo golpista 

quem impor aos trabalhadores e à 

sociedade. O presidente do Sindmetal 

de Pernambuco, Henrique Gomes, 

participou do evento, que teve como 

tema “2017, ano de barrar os ataques 

à classe trabalhadora. Nenhum 

direito a menos!”.

A atividade, que aconteceu na 

sede da CNM/CUT, em São Bernardo 

do Campo (SP), contou com paineis 

com especialistas, como o ex-

ministro da Previdência, Carlos 

Gabas, e o jornalista Luis Nassif, e 

com representantes no Congresso 

Nacional, como líder do PT na 

Câmara dos Deputados, Carlos 

Zarattini, e o senador Lindbergh 

Farias, além de dirigentes da CUT 

Nacional, da Apeoesp (sindicato dos 

professores da rede pública de São 

Paulo), Contag (Confederação dos 

Trabalhadores na Agricultura), dos 

petroleiros e do Macrossetor da 

Indústr ia  da CUT (que reúne 

entidades de todos os ramos da 

i n d ú s t r i a ) .  Ta m b é m  f o r a m 

convidados representantes dos 

bancários e de outras categorias. 

“ T r a t a - s e  d e  u m  m o m e n t o 

importante, principalmente levando 

o atual cenário político do Brasil. 

Devemos unificar a luta, fortalecer e 

levar até a sociedade o impacto que 

uma reforma da Previdência, como a 

sugerida pelo governo Temer, pode 

causar na vida do trabalhador”, 

pontua Henrique Gomes. 

O presidente da CNM/CUT, 

Paulo  Cayres ,  des taca  que  a 

mobilização será fundamental em 

todos os estados para pressionar os 

deputados e senadores em suas bases 

eleitorais a rejeitarem as reformas do 

governo e também os projetos que 

atacam os direitos dos trabalhadores 

que estão tramitando no Congresso 

Nacional, como o da terceirização 

sem l imites .  "Na reunião,  os 

sindicalistas puderam conhecer a 

fundo tudo o que as reformas trazem e 

debateram lutas conjuntas da 

categoria para barrar os ataques que o 

golpista Temer quer impor à nossa 

classe. A partir dos paineis com os 

especialistas, debatemos ações e 

estratégias para pressionar os 

parlamentares em suas cidades e 

regiões e não apenas em Brasília. 

V a m o s  d e i x a r  c l a r o  a o s 

parlamentares que, caso votem contra 

o s  t r aba lhadores ,  e l e s  s e r ão 

denunciados imediatamente em suas 

bases e também em 2018 em suas 

campanhas eleitorais", assinala 

Cayres.

“O governo golpista tem 

pressa em aprovar as reformas. Nós 

temos pressa em barrá-las”, afirma 

Henrique Gomes. “Não podemos 

esperar. Nossa luta não tem trégua”, 

completa. Na ocasião, todos os 

presentes prestaram homenagens à 

ex-primeira dama Marisa Lula, que 

tinha acabado de ser levada ao 

hospital devido a um AVC sofrido no 

dia 25. O ex-presidente Lula, que 

estava presenta no evento, também 

recebeu todo apoio dado pelos 

companheiros que estavam na sede 

da CNM, em São Bernardo do 

Campo. 
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Henrique Gomes, Lula e 
Paulo Cayres, em São 
Bernardo do Campo
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Sindmetal marca presença no encontro 
da Juventude do Macrossetor da 

Indústria, em Olinda

O Sindmetal ma-
crou presença no 
Encontro da Ju-

ventude do Macrossetor da 
Indústria da CUT na luta pela pro-
moção da igualdade racial, pro-
movido pelas confederações do 
ramo químico, metalúrgico, ves-
tuário, alimentação e construção 
civil da CUT e apoio do Solidary 
Center da AFL-CIO. O evento 
aconteceu de 2 a 4 de fevereiro, 
em Olinda, e contou com a 
participação de dezenas de 
jovens do Brasil inteiro. 

A presidenta da CNQ, 
Lucineide Varjão, participou da 
atividade. Ela compôs a mesa de 
abertura do evento e, no segundo 
dia dos trabalhos, apresentou aos 
participantes um quadro geral 
sobre o ramo químico. Também 
participaram a Secretária de 
Políticas Sociais da CNQ, Maria 
Aparecida Araújo do Carmo 
(Cidinha), e o Secretário de 
Juventude da CNQ, Paulo de 
Souza Bezerra.

Na programação, como 
nos anos anteriores, foram 
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trazidos debates e também 
atividades com místicas de 
integração e culturais. Entre os 
assuntos abordados, destacam-
se os impactos do golpe na 
juventude negra trabalhadora; o 
mercado de trabalho com recorte 
de juventude e raça; e estratégias 
de resistência ao genocídio da 
Juventude Negra.

Ta m b é m  c a d a  r a m o 
apresentou suas ações no âmbito 
das respectivas secretarias de 
j u v e n t u d e  e  r e s g a t e  d a s 
discussões do encontro de 2016.

Sindmetal de Pernambuco aciona a 
justiça contra a empresa Oasis

 Sindmetal de OP e r n a m b u c o 
está tomando as 

medidas cabíveis junto à jus-
tiça contra a empresa Oasis, 
referente ao pagamento de 
insalubridade a funções exer-
cidas por trabalhadores den-
tro da instituição. A empresa 
só estava pagando insalu-
bridade para os trabalhadores 
que exerciam a função de 
soldador, alegando que estava 
acobertada pelos órgãos téc-

nicos. Após mediação entre a 
diretoria do Sindmetal e a ges-
tão da empresa, ficou acordado 
o pagamento retroativo do 
benefício a quem também 
exercia função de pintor. 

Diante das evidências, o 
Sindmetal acionou o Inemast, 
que foi com uma equipe técnica 
averiguar as condições de 
trabalho de quem exercia as fun-
ções de caldeireiro e serra-
lheiro. De acordo com o laudo 
apresentado, eles também se-

riam beneficiados com o 
pagamento de insalubridade 
devido ao calor que eles são 
expostos. O relatório foi apre-
sentado à Superintendência 
Regional do Trabalho e, ainda 
assim, a Oasis se recusou a pa-
gar o direito. Por isso, o Sind-
metal já acionou o departa-
mento jurídico para que as me-
didas cabíveis sejam tomadas 
junto à justiça. O número do 
processo de mediação é 
46213.022373/ 2016-11.
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Sindmetal destaca importante papel

 do CTC para a categoria

ma escola feita por Utrabalhadores e 
p a r a  o s 

trabalhadores. Essa é essência do 
Centro de Trabalho e Cultura 
(CTC), que há 51 anos se utiliza 
do senso de coletividade da classe 
operária em prol de outros 
homens e mulheres com sede de 
conhecimento. A escola, que 
atualmente funciona no bairro dos 
Coelhos, 317, em frente ao IMIP, 
conta com o apoio de voluntários, 
que acumularam experiência no 
mercado de trabalho, e repassam o 
conhecimento adquirido para 
jovens e adultos em cursos 
profissionalizantes gratuitos. 

“A escola foi fundada em 
1966, com uma iniciativa da 
Igreja Católica que queria aplicar 
na cidade uma experiência que se 
assemelha as ligas camponesas. A 
arquidiocese foi atrás de quem se 
interessasse em ensinar  as 
primeiras turmas, inclusive 
m a n d a n d o  p a r a  a l g u n s 
t r aba lhadores  pa ra  cu r sos 
profissionalizantes fora do país”, 
explica Neilan Spineli, que 
atualmente atua como monitor no 
CTC. Como um dos mais antigos 
da equipe, ele explica que o CTC 
desenvolveu um papel político 
importante através dos anos. “À 
época, muitos homens e mulheres 
que participavam das lutas 
sindicais, eram queimados entre 
as empresas. Precisando de 
trabalho, conseguiam apoio no 
CTC, onde repassavam suas 
experiências profissionais, assim 
como o conhecimento político em 
p r o l  d o s  t r a b a l h a d o r e s , 
formandos jovens para o mercado 
de trabalho”, continua. 

Com o apoio financeiro 
internacional, a escola pode se 
manter através das décadas. 
“Também recebíamos outras 
ajudas, de entidades e políticos, 
como Fernando Ferro, que através 
de uma emenda parlamentar, nos 
ajudou a manter 500 alunos 
durante um ano.” Atualmente, são 
apenas 70 homens e mulheres, 
que estudam à noite. O pouco 
dinheiro que eles ainda con-
seguem captar é destinado apenas 
para a manutenção do espaço. 
“Estamos passando por uma crise 
e por isso, este ano, estamos 
apenas com três cursos, além de 
grupos de trabalho de economia 
solidária.” E é a solidariedade um 
dos  maiores  ens inamentos 
passados pelo CTC. “Muitos 
aprendem, vão para o mercado de 
trabalho e,  depois de anos 

exercendo uma função aprendida 
aqui, voltam para ensinar”, 
ressalta Neilan.

O CTC oferece cursos na 
área de elétrica e eletrônica, na 
área de madeira, como carpintaria 
e serraria, assim como na área de 
mecânica, como caldeiraria, 
serralharia e metrologia. “Nós 
reconhecemos o importantíssimo 
papel exercido pelo CTC e, por 
isso, vamos destinar um apoio 
financeiro e estudar como po-
demos contribuir permanen-
temente com a instituição”, afirma 
Henrique Gomes, presidente do 
Sindmetal de Pernambuco. A 
duração dos cursos é de um ano, se 
in ic iando em todo mês de 
fevereiro. Doações e outras in-
f o r m a ç õ e s ,  p o r  m e i o  d o 
telefone: (81) 3222.5384 ou 
3222.2307.
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Em assembleia, 

trabalhadores da Ball (Rexam) 

rejeitam proposta do patrão

o s  ú l t i m o s 

Nmeses, o Sin-

d i c a t o  t e m 

discutido com trabalhadores e 

chefia da BALL e Rexam 

sobre a jornada de trabalho do 

setor de Produção, para que os 

trabalhadores tenham a remu-

neração adequada do adi-

cional noturno, conforme 

prevê a legislação, inclusive 

com pagamento retroativo aos 

últimos cinco anos. Também 

foi proposto pelo Sindicato 

que o início da jornada de tra-

balho tivesse o horário esco-

lhido pelos próprios traba-

lhadores. A proposta foi apre-

sentada em assembleia, no 

início do ano, e deliberada por 

meio de votação secreta. O 

Secretário de Saúde do Sindi-

cato, Inaldo Francisco, expôs 

aos trabalhadores a sua preo-

cupação com relação a uma 

jornada de trabalho prolon-

gada, em que todos ficariam 

expostos a níveis elevados de 

ruído e vibração, o que pode-

ria trazer prejuízos à saúde, 

uma vez que o simples uso de 

EPIs não elimina, necessaria-

mente, os danos à saúde.

O dirigente sindical e 

funcionário da empresa BALL 

BCSA, Josafá Benedito, também 

se pronunciou, acrescentando que 

se preocupa com o grande número 

d e  e m p r e g a d o s  q u e  v ê m 

trabalhando nos dias destinados à 

folga, questionando que a alta 

carga de trabalho poderá acarretar 

m a i s  l e s õ e s  p o r  d o e n ç a s 

ocupacionais, como já é possível 

identificar dentro da empresa, 

trabalhadores com patologias 

l i gadas  ao  ombro ,  j oe lho , 

tornozelo e coluna lombar e 

cervical. Ele reforçou ainda que 

aprovar o início da jornada para 

seis horas da manhã colocaria os 

trabalhadores em situação de risco 

diante da violência urbana, já que 

muitos teriam que sair de suas 

casas antes das 4h da manhã para 

chegarem a tempo ao trabalho. 

Em continuação, foi passa-

da a palavra ao Secretário Geral do 

Sindicato e funcionário da em-

presa BALL BSCA, Edson Araú-

jo, que acrescentou que o sindi-

cato, enquanto entidade de classe, 

tem a missão de combater qual-

quer condição de trabalho que seja 

prejudicial à saúde do trabalhador. 

Ele explicou, ainda, que o sindi-

cato não pode transacionar nos 

acordos coletivos normas de hi-

giene, saúde e segurança do 

trabalho, porque tais normas 

são de ordem pública, não po-

dendo ser negociadas da 

mesma forma que não pode 

celebrar acordo que seja me-

nos benéfico do que a própria 

lei. Destacou ainda que a em-

presa vem praticando jornada 

em turno de 12 horas desde o 

ano de 2007, sem o direito à 

remuneração do adicional 

noturno que ocorre após a 

jornada que ultrapassa às 5h, 

conforme prevê a súmula 60 

do TST, e reforça que este é 

um direito do trabalhador. 

Henrique Gomes, presi-

dente do Sindmetal, também 

part icipou da reunião e 

informou que irá buscar junto 

à direção da empresa a regula-

rização do pagamento do adi-

cional noturno previsto pela 

súmula 60, como todo o seu 

retroativo. Por meio de voto 

secreto, foi aprovado pelos tra-

balhadores que o sindicato 

poderia celebrar o acordo co-

letivo de trabalho com início 

da jornada às 7h, assim como 

continuasse buscando a 

regularização dos direitos 

trabalhistas.
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Com a participação do presidente da Moura, 
negociações são retomadas 
entre empresa e Sindmetal

m dos  pr inc ipa is Ucompromissos firma-
dos na campanha da 

atual gestão do Sindmetal, presidida 
por Henrique Gomes, era a de atuar 
mais fortemente junto aos trabalha-
dores de todas as regiões do Estado, 
como é o caso do Belo Jardim. Com a 

ampliação e fortalecimento da 
subsede,  foi  possível  levar o 
atendimento jurídico para perto do 
t rabalhador,  acabando com a 
necessidade de deslocamento para o 
Centro do Recife.

Graças à iniciativa, já foram 
realizadas ações como a perícia do 
trabalho em empresas como a Moura, 
que atua há 60 anos na região. “Agora 
existe o acompanhamento de perícias 
com um profissional custeado pelo 
Sindicato, que pode contrapor os 
peritos da empresa e da Justiça do 
Trabalho, por exemplo”, explica o 
diretor Maurílio Caetano. Casos 
como o pedido de adicional de 
periculosidade para eletricistas que 

GANHO HISTÓRICO
esde que a Moura foi Dinstalada em Belo 
Jardim, a rotina de 

trabalho é composta por dois turnos 
de revezamento (6x1 e 6x2). A cada 
dois anos, a empresa, junto ao 
Sindicato e aos trabalhadores, 
renovava o acordo coletivo. Nos 
últimos anos, foi percebido, pela 
atual gestão do Sindicato e pelo 
jurídico da empresa, várias infrações 
a súmulas do Tribunal Superior do 
Trabalho, como a 291 e 423. Isso 
porque os trabalhadores exerciam 
uma carga horária de oito horas por 
dia, quando deveriam trabalhar 
apenas seis horas.  O Sindmetal está 
em negociação com a empresa, que se 
colocou aberta ao diálogo durante 

todo o processo, para que ela pague o 
retroativo a essas duas horas extras 
exercidas por cada trabalhador.

O dinheiro referente à súmula 
291, que é a média de horas suple-
mentares mensal referente ao último 
ano e multiplicado pelo tempo de em-
presa, já foi pago aos trabalhadores 
no início de março. Já o valor da 
súmula 423, que é a soma de duas 
horas extras por dia, com retroativo 
de até cinco anos, ainda está em pro-
cesso de negociação com a empresa. 
Para solucionar o passivo judicial, a 
Moura resolveu fixar os turnos de 
revezamento (tarde e noite). Além 
disso, ficou acordado o pagamento de 
indenização aos trabalhadores que 
fixaram no turno da tarde, um bônus 

t r aba lham na  empresa ,  ou  o 
pagamento de insalubridade de 
trabalhadores ganham agilidade e 
maior eficácia, já que são acom-
panhados de perto pelo setor jurídico 
do Sindicato. "O atendimento 
jurídico em Belo Jardim demonstra o 
compromisso da atual gestão com os 
trabalhadores", diz o secretário 
jurídico André Luiz. 

pela perda do adicional noturno, no 
valor de R$ 750, que será pago em 
três vezes, a primeira já realizada em 
março e as outras duas em abril e 
maio, no valor de R$ 250. O Sin-
dicato continua na luta para garantir 
que os demais direitos sejam pagos, 
minimizando os transtornos causados 
aos trabalhadores. A presença do 
diretor presidente Sérgio Viana 
demonstra que o canal de comu-
nicação entre a empresa e o sindicato 
está aberto. “Está tudo muito bem 
encaminhado, a empresa está aberta 
ao diálogo, e o dono autorizou os 
gestores de RH a retomaram as 
negociações com o Sindicato dos 
Metalúrgicos, inclusive sobre a 
súmula 423”, ressalta Maurílio.

Ouro Diesel: 

Sindicato cobra 

adicional de 

insalubridade para 

trabalhadores

 Sindmetal de Pernambuco entrou com uma ação coletiva para Ocobrar, por parte da empresa Ouro Diesel, o pagamento de adicional 
de insalubridade aos trabalhadores, após uma perícia constatar a real 

necessidade do benefício. Uma demanda que existe há anos, inclusive, com 
compromisso por parte da empresa de pagar o adicional desde janeiro de 2016 – 
acordo que nunca foi cumprido pela Ouro Diesel.

Por causa da ação, o Sindicato tem recebido denúncias de que os 
trabalhadores estariam sendo ameaçados. Por isso, a atual gestão reafirma o 
compromisso de acompanhar de perto o caso, oferecendo todo o apoio jurídico 
necessário. No próximo dia 6 de abril haverá mais uma audiência onde as 
testemunhas serão ouvidas sobre o caso. O processo de número 0001083-
30.2016.5.06.0412 está em andamento na justiça.
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indevidas, ameaças e palavras de 

baixo calão, chegando a demitir um 

profissional.

A partir das denúncias, o 

Sindmetal passou a acompanhar de 

perto a situação e cobrou providências, 

por meio de campanhas em porta de fá-

brica e questionamentos direcionados 

à diretoria da empresa. Caso o 

problema persista e seja preciso, o 

Sindmetal se compromete a acionar o 

Ministério Público e do Trabalho para 

tomar as medidas cabíveis.

 d i r e t o r i a  d o 

ASindmetal somou 

e s f o r ç o s  p a r a 

r e v e r t e r  a  s i t u a ç ã o  d e  d o i s 

trabalhadores do Estaleiro Atlântico 

Sul, que haviam sido demitidos por 

justa causa. No entendimento do 

Sindicato, por eles sempre terem 

m a n t i d o  u m  c o m p o r t a m e n t o 

exemplar, sem nenhuma falta, 

suspensão ou advertências, o jurídico 

do Sindmetal entrou em contato com 

o Estaleiro com o pedido reavaliação 

dos casos.  Juntos,  empresa e 

Sindicato concordaram que demissão 

é penalidade massa e deve ser tomada 

em último caso e, assim, foi possível 

religar os funcionários à empresa. Em 

caso de dúvidas em situações 

semelhantes, é só entrar em contato 

com o Sindicato por meio do 

3423.4660.

Sindicato reverte demissão 
por justa causa no EAS

 Sindicato dos Traba-

Olhadores Metalúrgicos de 

Pernambuco recebeu 

uma série de denúncias, no começo de 

2017, de que trabalhadores da Gerdau 

Açonorte, principalmente os que tra-

balham no setor de logística, estavam 

sofrendo com assédio moral. As 

queixas davam conta de que um gestor 

da área de laminação, assim como um 

facilitador, estariam tratando os 

trabalhadores aos gritos, além de 

outras humilhações, como suspensões 

Gerdau: chefias despreparadas 
ameaçam trabalhadores

Trabalhadora 
grávida é 

reintegrada 
após demissão

O Sindicato dos Traba-
lhadores  Meta lúrgicos  de 
Pernambuco conseguiu, por 
meio do diretor Diogo Pergen-
tino, que a trabalhadora Nataly 
Gabriele, gestante, fosse reinte-
grada ao seu antigo posto de 
trabalho. Em 2016, a profissional 
tinha sido demitida, quando 
ainda ela e a empresa desconhe-
ciam a gravidez. Ao descobrir a 
gestação, que já estava em 
andamento no momento do 
desligamento da empresa, a 
trabalhadora da Arno/Seb entrou 
em contato com a o Sindmetal, 
que acionou a empresa acerca e, 
juntos, chegaram ao enten-
dimento de que a funcionária 
deveria ser reintegrada ao qua-
dro de funcionários, o que 
aconteceu em novembro do ano 
passado. Diante de dúvidas e 
questionamentos semelhantes, o 
trabalhador e trabalhadora deve 
entrar em contato com a diretoria 
do Sindicato, por meio do 
telefone 3423.4660.
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81 3726.1447

SUBSEDE BELO JARDIM
Rua Eurico Rodrigues, 138
Edson Mororo Moura
Belo Jardim-PE, CEP 55.150-540

SEDE:
Rua Almeida Cunha, 364
Boa Vista - Recife-PE
CEP 50.050-480

81 3423.4660

SUBSEDE GOIANA
Rua do Rosário, 46
Centro - Goiana-PE
CEP 55.900-000
81 99277.2287

SUBSEDE CARUARU
 Avenida da Republica, 279
Divinópolis, Caruaru-PE
CEP 55.014-090
81 99207.4245

EXPEDIENTE

Sindmetal 
aciona 

justiça contra 
a Vard Promar

s trabalhadores e trabalhadoras da Vard Promar há tempos lutam para 

Oconseguir com que a empresa reconheça o direito que os 
funcionários têm de receber adicional de periculosidade, já que mais 

de dez trabalhadores trabalham com abastecimento de gás. Diante dos 
questionamentos, a empresa estaria pressionando para que os homens e mulheres 
retirassem o pedido, se utilizando de ameaças de demissão. Porém, o jurídico do 
Sindmetal já acionou a justiça pleiteando o direito, já que a empresa nunca se 
prontificou a pagar nos últimos cinco anos. O processo de número 0000812-
96.2016.5.06.0193 está em andamento na justiça.


