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Subsede em Santa Cruz da Serra
O Sindicato dos Metalúrgicos de

Duque de Caxias, São João de Me-
riti e Nilópolis inaugurará uma sub-
sede em Santa Cruz da Serra.

Haverá, no mesmo prédio onde
funciona o atendimento odontoló-
gico, plantões jurídicos e de direto-
res, integrando mais a categoria às
lutas e melhorando os benefícios
aos sócios. Um convênio médico
mais perto do trabalhador e de sua
família, por exemplo, é fundamen-
tal para trazer-lhes mais tranqüili-

dade. A atuação também será am-
pliada em São João de Meriti e
Nilópolis. Já temos convênio odon-
tológico em Meriti e em Vilar dos
Teles. Outra idéia é adquirir veícu-
los para agilizar a assistência ao
sócio e desenvolver o Sindicato.

Porém, o maior projeto é a aqui-
sição da Colônia de Férias para os
trabalhadores levarem suas famí-
lias nos finais de semana e férias.
Um espaço de lazer para relaxar e
recarregar as energias.

Debate sobre Previdência
No dia 16 de março, a Federa-

ção dos Metalúrgicos do Estado de
São Paulo promoveu o seminário
“Ações e Benefícios Previdenciári-
os”, com palestra de advogados do
escritório Ballera Gueller Advoga-
dos Associados.

“Nosso objetivo é preparar me-
lhor os dirigentes da Federação, bem
como os departamentos previden-
ciários, para enfrentar as futuras mu-
danças no setor”, diz Francisco
Sales Gabriel Fernandes, o Chiqui-

nho da Federação, diretor do Depar-
tamento Jurídico e Vice-Presidente da
Federação.

Novos sindicatos na CNTM
Mais três sindicatos de meta-

lúrgicos do Estado de São Paulo
assinaram no dia 15 de fevereiro
suas filiações à CNTM. São eles:
Sindicato dos Metalúrgicos de
São Carlos e Ibaté, Sindicato dos
Metalúrgicos de Itatiba e Região,
e Sindicato dos Metalúrgicos de
Birigui. Juntas, estas três entida-
des representam cerca de 35 mil
trabalhadores. As filiações foram re-
cebidas pelo presidente da CNTM,

Parque Aquático em Londrina
Foi realizada no dia 4 de março,

na sede escola (chácara) do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Londrina
e Região, a festa de inauguração
do Parque Aquático da categoria.
O evento contou com a presença
de mais de 5 mil convidados (auto-
ridades, trabalhadores metalúrgi-
cos e seus familiares). Após a so-
lenidade, todos os presentes con-
fraternizaram-se em uma festa com
diversas atrações gratuitas, além

de um bingo para concorrer a mui-
tos prêmios. Foi um sucesso!

Posse no Rio de Janeiro
Os cerca de 5 mil trabalhadores

da GM de Gravataí (RS) conquista-
ram, após dois dias de greve, uma
importante vitória salarial.

Com data-base em janeiro, os
metalúrgicos reivindicavam aumen-
to salarial, abono e trabalho em sá-
bados alternados.

A montadora havia feito uma
contraproposta de apenas 2,8% de
reajuste salarial e abono de R$
600,00 e queria manter o traba-
lho em três sábados do mês.

Em audiência no TRT, a direto-
ria do Sindicato dos Metalúrgicos
de Gravataí fechou acordo com a
montadora, garantindo R$ 950,00
de abono e 3,31% de reajuste sa-
larial.

Em Assembléia, os trabalhado-
res aceitaram a proposta e retorna-
ram ao trabalho.

Também foi acertado o trabalho
em sábados alternados. “Sábados
seqüenciados devem ser negocia-
dos com o Sindicato”, afirma Valcir
Ascari, o Quebra Mola, do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Gravataí.

Eleno Bezerra, na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo.

Tomou posse no dia 28 de mar-
ço a nova diretoria da Federação
dos Trabalhadores Metalúrgicos do
Estado do Rio de Janeiro, para um
mandato de 4 anos.

Francisco Dal Prá, presidente
reeleito da Federação e secretário-
geral da CNTM, destaca neste pro-
cesso a renovação de membros na
direção da entidade e os próximos
desafios deste novo mandato. “Va-
mos intensificar nossa participação
nas discussões das reformas Sin-
dical e Trabalhista, implementar no-
vas ações visando à organização
dos sindicatos no Estado do Rio de
Janeiro e lutar, juntamente com a
CNTM, contra o desemprego que
ainda é muito grande em nosso Es-

Conquista em Gravataí

Ações sociais em Bragança
Com festa para cerca de 3 mil

pessoas, sorteios e shows, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Bento
Gonçalves/RS comemorou 40
anos. Conquistar benefícios aos
trabalhadores está entre os princi-
pais compromissos assumidos por
José Élvio Atzler de Lima, presiden-
te da entidade desde 1997.

“Todas as vitórias acumuladas
na trajetória do Sindicato são re-
sultado do trabalho de uma direto-
ria bem estruturada, que atua com
transparência e determinação na
defesa dos interesses da catego-
ria”, disse.

O Sindicato congrega mais de
três mil associados, representando
mais de 12 mil trabalhadores da
categoria em 19 municípios, man-
tendo subsedes em Veranópolis,
Nova Bassano e Guaporé.

Valter Jesus Brajão, presidente do
Sindicato, lembrando que com o pro-
jeto de uma subsede em Atibaia o
atendimento aos metalúrgicos da
região será ainda melhor.

(www.sindmetalbraganca.org.br)

O Sindicato dos Metalúrgicos de
Bragança Paulista e região, ao ofe-
recer cursos nas áreas industrial e
profissionalizante, descontos no
comércio e nos pagamentos a pro-
fissionais de saúde, acompanha-
mento nutricional e psicológico etc,
tem conquistado mais sócios. O
Sindicato também mantém grupos
de estudantes com bolsas totais
em Informática, tanto para Bragan-
ça quanto para Atibaia.

“Lutamos pelos direitos dos
metalúrgicos, supervisionando as
empresas e verificando se os acor-
dos estão sendo cumpridos”, diz

Sindicato comemora 40 anos

tado”, afirma Dal Prá.
Dentro deste contexto, o sindica-

lista destaca também a recente ex-
tensão de base do Sindicato dos
Metalúrgicos de Macaé para Arraial
do Cabo e Casimiro de Abreu, fato
importante para a organização e de-
fesa dos direitos de mais trabalha-
dores metalúrgicos cariocas.
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O Ministério do Trabalho publicou em março uma portaria (nº
41) disciplinando o registro e a anotação de Carteira de Traba-
lho e Previdência Social. O primeiro artigo proíbe o empregador
de exigir documentos discriminatórios ou obstativos para a con-N
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tratação e manutenção do emprego, especialmente certidão
negativa de reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, lau-
do, atestado ou declaração relativos à esterilização ou a esta-
do de gravidez.


