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Com 93% dos votos Roberto Ferreira
é reeleito presidente do SindMetal-GO
Simelgo marca
reunião de
negociação e não
comparece
“Nova” diretoria do Simelgo tomou posse no dia 11 de
janeiro e marcou reunião com
SindMetal-GO para iniciar as
negociações da convenção
2014. Sem qualquer explicação novo presidente fugiu da
raia e não foi para o encontro.
Pág. 2

Dada a largada
para renovação
dos Acordos
Coletivos

Os metalúrgicos da Grande Goiânia têm motivos de sobra para comemorar. Neste 23 de janeiro
eles reelegeram uma das principais lideranças do sindicalismo nacional. Idealista e independente,
Ferreira faz sindicalismo de verdade. Pág. 3

Uma nova maratona de assembleias nas portas das fábricas
foi iniciada pela diretoria e assessorias do sindicato. Os empregados da Brasmom e da Tecnox, localizadas no Polo Agroindustrial
de Goianira foram os primeiros a
se manifestarem. Pág. 2

Sindicalismo de Verdade:
Presidente reeleito garante que sindicato continuará sendo o escudeiro fiel dos
trabalhadores
Página 2

A partir de 10 de fevereiro
o SindMetal-GO terá um novo
horário de atendimento

Irregularidades na Brasmom
ocupam coluna de denúncias
dos trabalhadores

Página 4

Página 4

Dec Brasil atrasa 13º e
salário de dezembro dos
empregados e dá sinais de
que vai mal das pernas
Página 4
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Editorial

FruStrada primeira tentativa de
negociação com Simelgo

Começaram mal as negociações para
renovação da Convenção Coletiva de
Trabalho de 2014 dos metalúrgicos. A
primeira reunião marcada no dia 4 de
fevereiro na sede do SindMetal-GO, acabou não acontecendo porque a direção
efetiva do sindicato patronal (Simelgo)
não compareceu.
O proprietário de um escritório de advocacia se apresentou como assessor jurídico e representante indicado pela assembleia dos empresários para negociar com
o sindicato dos trabalhadores. O advogado,
no entanto, não apresentou nenhum documento que o credenciasse como tal, fato
que levou o presidente do SindMetal-GO,
Roberto Ferreira a cancelar a reunião.
A advogada do sindicato profissional,
Maria Eugênia Neves Santana reportou a
mensagem da diretoria ao assessor jurídico que representava o Simelgo, explican-

do que não adiantaria se reunir com eles
sem que estivessem munidos de documentação que o nomeassem oficialmente
como membros da comissão negociadora
da entidade patronal. Diante disso, lavrou-se uma ata registrando a ocorrência
a qual foi assinada pelos mesmos.
De acordo com o presidente do SindMetal-GO, Roberto Ferreira, a atitude do
presidente do Simelgo foi inusitada e imoral. “É preciso haver um pouco mais de
respeito com uma classe que reúne mais
de 20 mil trabalhadores que derramam o
suor do rosto no trabalho duro em troca
do sustento da família”, comenta.
A diretoria do SindMetal-GO garante
que tomará as providências necessárias
para garantir as negociações e os direitos
dos trabalhadores, além de informar a
categoria da estratégia rasteira aplicada
pelos representantes das empresas.

PRIMEIRO CURSO DE FORMAÇÃO
SINDICAL DO ANO
Aconteceu no dia 5 de fevereiro, o
24º Curso de Noções Sobre Legislação
Trabalhista que abriu o calendário de
2014 para os cursos de formação promovidos pela entidade. Vinte e dois trabalhadores do chão de fábrica tiveram
a oportunidade de se informarem mais
sobre direito do trabalho, direito previdenciário e direito trabalhista, nas
palestras feitas pelos advogados da entidade e o presidente do SindMetal-GO

Palavra do Presidente

a BuSca da conSciÊncia de claSSe
tem mudado a HiStÓria

EXPEDIENTE

Ainda no calor do resultado das
eleições da diretoria do Sindmetal-GO,
gostaria de agradecer aos 1.508 associados e associadas que compareceram
às urnas e depositaram nelas seu voto
de confiança nos integrantes da chapa
eleita.
Não importa se sua escolha ficou entre os 93,3% daqueles que optaram pela
nossa reeleição, o importante é que o
seu direito de manifestar livremente
foi assegurado e respeitado.
Estejam certos que o nosso sindicato
continuará sendo o escudeiro fiel nas
lutas pelas conquistas mais valiosas e
necessárias para o bem estar dos integrantes da categoria e de seus familiares.
Não vamos negar que atravessamos
um momento de muitas dificuldades em

decorrência da falta de sensibilidade e
de respeito dos empresários para com os
trabalhadores. Apesar disso não ser novidade, a busca da consciência de classe
e a participação dos trabalhadores tem
mudado pouco a pouco essa história.
São com esses valores que a diretoria eleita do SindMetal-GO precisa contar para continuar sua dura caminhada
rumo a abolição da escravatura que os
metalúrgicos goianienses tanto almejam.
Vida que segue companheiros e
obrigado pela confiança demonstrada
nas urnas!

Teveram início no dia 07 de fevereiro de 2014, as assembleias nas portas
das empresas que já possuem Acordos
Coletivos de Trabalho para a sua renovação. As empresas Brasmon e Tecnox
foram as primeiras a receberem a visita
da equipe da entidade, que recolheu na
porta da fábrica as reivindicações dos
trabalhadores que servirão para montar a pauta para o início das negociações. Durante esse mês, outras empresas receberão a visita do SindMetal-GO
para a realização das assembleias.
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diretoria do Sindmetal-go
É eleita com maiS de 93%
doS votoS vÁlidoS
As eleições aconteceram
nos dias 22 e 23 de janeiro.
Mais de 1.500 mil associados
compareceram e votaram
num total de oito mesas
coletoras constituídas, sendo
uma fixa na sede e outras
sete espalhadas nas empresas
do setor, localizadas nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e
Goianira. A chapa única que
concorreu ao pleito, encabeçada pelo atual presidente
Roberto Ferreira foi eleita

com 93,3% dos votos válidos.
A organização da maior
eleição já realizada pelo
SindMetal-GO durou mais de
seis meses e envolveu cerca
de 40 pessoas até a apuração
do último voto. A diretoria
eleita teve uma renovação de
70%, graças ao programa
de educação sindical aplicado
pela diretoria possibilitando a
formação de novos quadros.
Manter um sindicato atuante
e representativo é o objetivo
do mentor da chapa, Roberto

Ferreira.
A Secretaria de Comunicação
do sindicato fez a cobertura
jornalística completa de toda
a eleição. Na TV SindMetal
foram produzidos flashes ao
vivo de diversos lugares onde
ocorria a votação, com entrevistas e resultados parciais
até o final das apurações que
ocorreram na noite do dia 23
de janeiro.
Antes de tomarem posse,
os membros efetivos e suplentes
da Diretoria, Conselho Fiscal

e Delegação Representativa
farão um curso no dia 25 de
fevereiro sobre administração
sindical a fim de conhecerem melhor como funciona
o Sistema Confederativo da
Organização Sindical Brasileira e obterem melhores
condições de gerenciamento
da entidade.
Conheça os 20 integrantes
da diretoria eleita que
comandará os destinos da
categoria até 2018:

SUPLENTES
Rony da Silva
Faria

Ana Maria
Alves da Costa

André Luiz
Ribeiro da Silva

Rodolfo Amaro
da Silva

efetivos

Presidente:

Roberto Ferreira

Secretário Geral:
Nelson de Pádua Netto

Secretário de Comunicação Social:
Cleber Natal Nabut

Secretário de Finanças:
Luiz Rodrigues da Silva

Secretário de Base:
Eugênio Francisco de Oliveira

Secretário de Educação e Formação:
Carlos Henrique Pereira Silva

Secretária de Saúde e Assistência Social
Edileusa Clemente Costa Mendes

Gilson Silva
Ribeiro

Antônio Geraldo
de Jesus da Silva

CONSELHO FISCAL
Claudeci Ferreira
de Souza

CONSELHO FISCAL
Rafael Rodrigo
Gonçalves
Edison Ribeiro
da Silva

DELEGAÇÃO REPRESENTATIVA
Roberto Ferreira
Nelson de Padua Netto

Ariel Cardoso
de Souza

Washington Pereira
de Lima

Carlos Alberto
dos Reis

Delegação Representativa
Luiz Rodrigues da Silva
Eugênio Francisco de Oliveira
Vinícius Paula Diniz da Silva

Vinícius Paula
Diniz da Silva
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SOLTE
A VOZ:

Sufocados com as péssimas condições de trabalho,
os trabalhadores da categoria não cansam de
reclamar. As denúncias não param e a direção
do sindicato bota a boca no trombone:

A DEC BRASIL DÁ PINTA QUE ESTÁ
QUEBRANDO

O ﬁnal de ano de 2013 dos empregados
da DEC BRASIL com certeza não foi igual
aos anteriores. Inexplicavelmente a
empresa só quitou a 2ª parcela do 13º
agora em janeiro. Para completar, o vencimento do mês de dezembro também
foi pago com atraso. Vejam só: a empresa
entrou em recesso no dia 30 de dezembro
de 2013 e voltou no dia 02 de janeiro de
2014 e cortou os dias dos salários dos
empregados. É forte sinal de quebradeira!
O jurídico do sindicato já denunciou ao
Ministério do Trabalho.

BRASMOM I – LANCHE DOS EMPREGADOS COM INSETOS

Os colegas da Brasmom estão indignados
com a falta de higiene do lanche que a
empresa fornece a eles. A coisa tá feia, já
encontraram asa de barata, carrapato e
varejeira nas roscas. Denunciaram ainda
que a empresa colocou três cachorros
vira latas em suas dependências e que
estes acompanham os empregados até
para ir ao banheiro. Essa festa dos insetos
vai parar na vigilância sanitária.

BRASMOM II – TRÊS BANHEIROS
PARA MAIS DE 100 EMPREGADOS

Imagine se a metade dos mais de 100
empregados precisarem fazer suas necessidades ﬁsiológicas ao mesmo tempo?
Na Brasmom o f luxo é controlado,

enquanto um não sair o outro não entra e
quando entra tem a impressão que está
num verdadeiro chiqueiro, pensa o que
rola?

BRASMOM III – GALPÃO SEM VENTILAÇÃO TORRA TRABALHADORES

Sem ter com quem desabafar ou mesmo
confessar, os empregados da Brasmom
denunciaram ao SindMetal-GO que
descobriram onde é o inferno. O galpão
da empresa é o bicho. Não tem exaustor,
ventilação é suvaco de cobra, um calor
que chega a desidratar os operários, aliás,
eles próprios tentaram se virar e ﬁzeram
dois ventiladores, mas ainda assim nem o
capeta consegue trabalhar. Gente, gente!

NA HIDRASUL NEM LANCHE E NEM
EPI PARA OS EMPREGADOS

Direitos assegurados na Convenção
Coletiva da categoria estão sendo violados
diariamente pelas empresas em prejuízo
dos empregados. O lanche que a Hidrasul
não fornece está prevista na cláusula nona
do documento e se não regularizar cabe
multa, cujo valor é revertido aos empregados
prejudicados. A falta de equipamentos de
proteção individual será denunciada ao
Ministério do Trabalho.

BRASMOM III – HORA EXTRA E
AUMENTO SALARIAL POR FORA

Brasmom. As horas extras são registradas
em um cartão de ponto separadamente e
pagas 50 dias depois de realizadas. Boa
parte dos empregados recebe parte do
salário fora do contracheque. Prejuízo
no FGTS, INSS, média de benefício para
aposentadoria e tantos outros.

EMPREGADOS DA DOMINI PINTURA
NÃO TEM LANCHE NA PARTE DA TARDE

O direito sagrado dos seres humanos
de se alimentarem está sendo negado
também para os empregados da Domini
Pintura Eletrostática Ltda. que, além de
não disponibilizar o lanche obrigatório
pela convenção da categoria, não fornece
equipamento de proteção individual –
EPI. Fiscalização neles!

BRASMOM IV – CHEFES E CÂMERAS
PRESSIONAM TRABALHADORES

Lembra-se das doenças do trabalho
provocadas por assédio e pressão psicológica que foram abordadas na 29ª Spat
no ano passado? Então, essa empresa
também é a Brasmom Indústria Metalúrgica.
Além dos encarregados que grudam
como se fossem carrapatos, tem câmeras
ﬁlmando os passos dos operários por
todos os lados. Quando falta pulso na
administração a solução é o chicote né?
Isso é uma vergonha!

O famigerado caixa 2 que o Lula disse
que é normal, foi adotado também pela

Para melhor atender os trabalhadores da nossa categoria e possibilitar futuras
melhorias, a diretoria da nossa entidade adotou um novo horário de funcionamento
ao público, que entrou em vigor no dia 10 de fevereiro de 2014, ficando assim estabelecido:

DE SEGUNDA A SEXTA
GERAL
ODONTOLÓGICO
BARBEARIA

SÁBADO

MANHÃ/INÍCIO

FECHADO/ALMOÇO

TARDE/INÍCIO

TARDE/FINAL

8h00
8h00
8h00

12h00 às 13h15
12h00 às 15h00
12h00 às 13h15

13h15
15h00
13h15

18h00
19h00
20h00

BARBEARIA

MANHÃ/INÍCIO

ALMOÇO/FINAL

8h00

12h00

Atenção: Todas as modificações foram feitas conforme estudo prévio da diretoria,
considerando a estrutura administrativa atual da entidade e respeitando seu
Estatuto Social, conforme publicado na portaria 004-14, do dia 3 de fevereiro de
2014, assinada pelo presidente Roberto Ferreira.

