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Mobilização de trabalhadores da categoria na planta
da Petrobras, em Cubatão contra ataques dos patrões,

resulta em conquistas e avanços  de direitos

    O papel do Sindicato é o de representar os trabalhadores da categoria na defesa por melhores salários,
condições de trabalho, entre outros assuntos. Os trabalhadores tem de lutar para conquistar suas
reivindicações. A desorganização da categoria só beneficia o patrão que explora a força de trabalho.
  O mês de abril foi marcado por diversas mobilizações dos trabalhadores da SGS Brasil, Autvale e
Alpitec (todas na planta da Petrobras, em Cubatão), que foram à luta e paralisaram as atividades nas
empresas.
  Salários rebaixados, más condições de trabalho, bônus de paradas mau remuneradas, foram os
grandes problemas encontrados pela diretoria do Sindicato.

  Na Alpitec, os trabalhadores
reclamaram das homologações
que estavam sendo realizadas  e
do pagamento do bônus de
parada.
  A empresa enviou proposta que
o Sindicato não concordou.
Depois de nova proposta com
teto de R$ 4 mil para os traba-
lhadores da manutenção, em
assembleia no Sindicato, em
Cubatão, foi aprovada a pro-
posta de renovação do Acordo
Coletivo.

ALPITEC - Aprovada
proposta do Acordo



O Metalúrgico - Publicação sob a responsabilidade da diretoria do STISMMMEC. Site: metalurgicosbs.org.br - E-mail: metalurgicosbs@metalurgicosbs.org.br

Telefones dos diretores na usina (Plantão: 3226-3577) - Gato: 99716-8512 - Cascatinha: 99141-7684 - Maicon: 98185-2928 - Ramiro: 99136-5460 -

Elton: 98185-2929 - Silvio: 98185-2882 - José Luiz: 98185-2888 - Lobo: 99104-1382 - Fernando: 99136-8963 - Claudio: 99716-8513 - Julio: 99105-4037

- Humberto: 99716-8511 - Luizão: 99136-3319 - Gladstone: 99138-9015 - Jair: 99137-1264 - Ismael: 99136-6757 - Edson: 99136-6397 - Ivan: 99136-8701

Mande a sua bronca para o Zé Protesto.
Ligue  3226-3572 ou pelo e-mail:

metalurgicosbs@metalurgicosbs.org.br

Sigilo absoluto

(13) 98216-0145

WhatsZéProtesto

Dúvidas, sugestões e denúncias

também pelo:

Cartas do

Zé Protesto

Sede: Rua Cidade de Pinhal,

91 - Cubatão

Subsede (Santos) : Av. Ana

Costa, 55 - Santos

Subsede (Guarujá) : R. Cap.

Alberto Mendes Jr, 515 -

Vicente de Carvalho.

Telefone: (13) 3226-3575

   Você tem vários meios para

entrar em contato com o

Sindicato para tirar dúvidas,

dar sugestões ou denunciar

irregularidades na empresa.

Veja abaixo:

Fortaleça o seu Sindicato, fique sócio!

  Depois de várias mobilizações,
inclusive com a paralisação das
atividades, trabalhadores da
SGS em assembleia com
votação secreta, aprovaram a
proposta encaminhada pela
empresa que é a seguinter:
- Reajuste salarial: 8%
- Vale Alimentação: R$ 28,00
- Café da manhã: R$ 7,50
- PLR: R$ 2.000,00
- Fim da coparticipação no Plano
de Saúde.

SGS - Trabalhadores aprovam proposta

  Em assembleia realizada na quinta-feira, dia 03, os trabalhadores da Autvale recusaram a proposta
encaminhada pela empresa. A votação secreta ocorreu pela manhã e 78 trabalhadores votaram NÃO
à proposta enquanto que  24 optaram pelo sim.
  O Sindicato notificou a empresa da decisão dos trabalhadores e aguardará nova proposta. Caso
persista o impasse, serão tomadas medidas jurídicas e políticas para dar uma solução ao problema.

Autvale - Maioria dos trabalhadores vota NÃO à proposta


