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No Brasil e no mundo todo, a classe trabalhadora
na luta contra o ataque do capital e seus governos

No Brasil, o 1ºde Maio,  Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora foi
marcado pela luta contra a desumana reforma da Previdência de Bolsonaro.

O Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, 1º de Maio, foi marcado por intensas manifestações que reuniram
           milhões de trabalhadores pelo mundo afora. Mudam os países que tentam nos dividir pelas cercas das nações, mas os
ataques são os mesmos ao conjunto da classe trabalhadora: reformas da Previdência, ataques às aposentadorias, redução de
direitos e salários, mais demissões, miséria e violência.
  No Brasil em todos as regiões do país, o 1º de Maio foi marcado pela luta contra os ataques do governo Bolsonaro, que destila
seu ódio de classe contra os trabalhadores, um governo que ataca direitos e a vida da classe trabalhadora. Nosso Sindicato junto
com a Intersindical esteve presente no Ato em São Paulo que reuniu milhares nesse dia importante de luta da classe trabalhadora.

  O dia 1º de Maio fortalece a organização da greve geral marcada para o dia 14 de junho, pois é só parando a produção e a
circulação de mercadorias que vamos barrar os ataques aos direitos. O 1º de Maio é o dia que marca a história de luta da classe
trabalhadora, gerações que vieram antes de nós lutaram muito para garantir os direitos que temos hoje, é continuando e
fortalecendo essa luta que vamos manter e ampliar os direitos para essa e para as futuras gerações.

Agora é construir a

GREVE GERAL
para 14 de junho



Denúncias de ataques aos seus direitos
e irregularidades na empresa?

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

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

Telefones dos diretores do Sindicato (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

“Zé, na VIX, os calotes continuam, a empresa
continua sem pagar a diferença do Vale
Alimentação e também não paga o adicional
de Hora de Porão para os operadores de
empilhadeira no navio. A chefia só vem com
papo furado e até agora nada de pagar, além
disso, as dobras e antecipações também
continuam e a Vix segue não pagando o táxi
para os trabalhadores.”
- A direção da Usiminas sabe disso tudo e

não faz nada porque é conivente com o

calote e o desrespeito aos trabalha-dores,

isso só vai mudar com o fortalecimento da

luta do conjunto dos trabalhadores na usina.

No Porto da Usiminas, usar o
vestiário é um verdadeiro sufoco
  A Usiminas, reativou um vestiário da
Estiva e os trabalhadores na empresa,
mais os da Ormec e Vix ficam espre-
midos nesse vestiário apertado, que tem
uma entrada estreita (60cm). Se aconte-
cer um acidente no local, vai ser um
“Deus nos acuda” para sair. Além disso,
não tem bebedouro e tem vários
chuveiros queimados. O RH sabe e até
agora nada foi feito. Falta de respeito!

Fortalecer a mobilização na usina para
garantir aumento salarial e direitos
  No dia 29 de abril, aconteceu a primeira reunião sobre a pauta de reivindicações da
nossa Campanha Salarial e mais uma vez, os representantes da Usiminas vieram
com enrolação fugindo de pagar o que devem e tentando impor novas regras para
prejudicar os trabalhadores.
  A direção da Usiminas veio com uma conversa fiada de prorrogar o Acordo Coletivo
por 60 dias, mas não apresentou nada em relação à nossa pauta de reivindicação.
  Nossa pauta exige a manutenção de todos os direitos que já existem no Acordo
Coletivo de Trabalho, a ampliação de outros como, por exemplo, estabilidade para
os trabalhadores vítimas de acidentes e doenças provocadas pelo trabalho, fim do
banco de horas e a garantia de fornecimento do vale cesta, entre outros.
  O Sindicato já disse que não abre mão da data-base que é 1º de Maio e de
nenhum direito que já está no Acordo Coletivo de Trabalho. Só prorrogar por 60 dias
o Acordo Coletivo não basta, é preciso garantir todos os direitos e pagar o que deve
aos trabalhadores
  Desde a implementação da reforma trabalhista, a direção da Usiminas tenta retirar
direitos que estão no Acordo Coletivo de Trabalho. Não conseguiu, o Sindicato disse
NÃO para todas as propostas de redução de direitos e vamos juntos com o conjunto
dos trabalhadores fortalecer a mobilização na usina para garantir as reivindicações
da Campanha Salarial.

Fique atento aos Jornais e mensagens do Sindicato
e participe da luta, pois é assim que vamos garantir a
manutenção e ampliação dos direitos, recuperação

das perdas e aumento salarial.

Doação de Sangue
JOSÉ DE ORESTE PAES, necessita da Doação
de Sangue de qualquer tipo. Quem puder ajudar,
favor se dirigir à Santa Casa de Santos, na Av. Dr.
Claudio Luis da Costa, 50 - Jabaquara.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO FINAL DA ELEIÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS,
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E
INDÚSTRIA NAVAL DE CUBATÃO, SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ, PRAIA
GRANDE, BERTIOGA, MONGAGUÁ, ITANHAÉM, PERUÍBE E SÃO SEBASTIÃO-
STISMMMEC-TRIÊNIO 2019-2022, pelo presente edital, nos termos do artigo  95º, do Estatuo
Social da entidade, torna público o resultado das eleições sindicais realizadas em único escrutínio nos
dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, onde foi declarada eleita a CHAPA 1 “A CHAPA DOS
METALÚRGICOS PARA MANTER O SINDICATO NA LUTA EM DEFESA DOS DIREITOS,
CONTRA OS ATAQUES DOS PATRÕES E DOS GOVERNOS”, assim constituída: DIRETORIA
EXECUTIVA: Presidente: CLAUDINEI RODRIGUES GATO; Vice-Presidente: SÉRGIO
CÉSAR DE OLIVEIRA; Secretário Geral: MAICON ANTONIO GOMES DE SANTANA
MOREIRA; Primeiro Secretário: HUMBERTO ANDRADE; Secretário de Finanças: RAMIRO
SILVANO DA SILVA FILHO; Primeiro Secretário de Finanças: ELTON LUIZ RIBEIRO DA
CONCEIÇÃO; Secretário de Comunicação e Relações Intersindicais e Internacionais:
WAGNER DIAS DE ALMEIDA, Secretário Assistencial e Previdenciário: IVANILDO JOSÉ
DA LUZ FILHO, Secretário de Educação: LUIS CARLOS FRANCISCO; Secretário de
Esportes e Cultura: ANTONIO SÉRGIO CAMPOS LOBO; Secretário junto aos Aposentados:
ANTONIO CARLOS ESTEVAM, Suplentes da Diretoria Executiva: FERNANDO MATIAS
DA SILVA, MATHEUS SENA PRESADO OLIVEIRA, WILIANS DA SILVA LIMA, SILVIO
MENDES DO CARMO JÚNIOR, JÚLIO CÉZAR DE JESUS, THAÍS DE SOUZA SANTOS,
WILSON GOMES DOS SANTOS, DAMIÃO NASCIMENTO DE ALMEIDA, RODRIGO
ARAÚJO DE MOURA, DILSON DOS SANTOS ARAGÃO JÚNIOR, ALBERTO MENDES
SALES. Conselho Fiscal; Efetivos: ISMAEL AUGUSTO MACHADO NETO, EDSON DOS
SANTOS, JOSÉ LUIZ DOS SANTOS. Conselho Fiscal, suplentes: AMARO LOPES DA SILVA,
JAIR DE SOUZA CAMILO, CARLOS ALBERTO MARTINS AMERICANO. Delegados
Representantes junto à Federação: ANTONIO JOSÉ MENDES, JOÃO BOSCO DOS SANTOS,
Delegados Representantes junto à Federação, suplentes: ANTONIO SOARES FILHO,
CLAYTON GONÇALVES DOS REIS.

Santos, 04 de maio de 2019
CLAUDINEI RODRIGUES GATO

Presidente


