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Brasil

Sindicato inicia campanha salarial na comemoração
dos seus 95 anos e convoca congresso estadual
Os metalúrgicos do Rio de Janeiro comemoraram, no
dia 29 de maio, os 95 anos de fundação do Sindimetal,
completos no dia 1º de maio. Antes da festa, a categoria
aprovou, em assembleia, a comissão de preparação da
campanha salarial e a comissão organizadora do 10º
Congresso Ordinário dos Metalúrgicos.
O presidente do Sindicato, Alex Santos, também
aproveitou o momento para informar seu licenciamento
para concorrer a um cargo de vereador em Queimados.
Para o seu lugar assume o diretor da entidade e
presidente da CTB-RJ, Maurício Ramos.
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Metalúrgicos e lideranças políticas
participam da festa dos 95 anos
Após a assembleia, a direção do Sindicato realizou um ato político
para comemorar o aniversário da entidade. A comemoração contou
com dezenas de metalúrgicos e lideranças políticas e sindicais.
No seu discurso, Alex ressaltou a importância histórica da entidade
e que “o Sindicato passou por diversas lutas, com vitórias e derrotas,
mas que chega aos 95 anos jovem, com seus propósitos firmes. Cabe
a cada um de nós cuidar dessa entidade para continuarmos no rumo
das conquistas”.
Já o metalúrgico do Eisa, Luisinho, relembrou as greves históricas
da categoria e da sua luta pela reabertura do setor naval, “se não fosse
a luta desse Sindicato isso não existiria”. A diretora Raimunda Leone relembrou os grandes momentos
de luta do Sindicato e o período de intervenção da ditadura militar. Já o vice-presidente da Federação
Sindical Mundial, João Batista Lemos, disse que os metalúrgicos são a locomotiva da classe operária.
Também participaram do evento diversos diretores do Sindicato, a presidente municipal do PCdoB-Rio,
Sonia Latgè, o metalúrgico e ex-deputado federal Edmilson Valentim, o vereador Roberto Monteiro (na
foto ao lado entregando a homenagem ao diretor do Grêmio, José Nobre), o dirigente do PSOL, Eduardo,
a deputada estadual Enfermeira Rejane, e Emílio da Federação dos Aposentados.
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Sindicato repudia
demissão na Fabrimar
A direção do Sindicato realizou, na manhã do dia 5 de
junho, uma manifestação de repúdio à demissão da diretora
da entidade Isa Martins Vitória, que é funcionária da
Fabrimar. A manifestação aconteceu na porta da empresa
a partir das 5 horas da manhã, quando os primeiros
funcionários chegavam. Isa tem nove anos de trabalho na
Fabrimar. Para o Sindicato, sua demissão foi uma atitude antissindical, desrespeitando a estabilidade
que ela tem como dirigente sindical. O Setor Jurídico do Sindimetal-Rio já prepara uma ação na justiça
para reverter a situação.

Estado de greve
Os funcionários da Fabrimar, que paralisaram o serviço até às 7h da manhã, também reivindicam
a implantação da PLR e do cartão de alimentação, dois benefícios que a empresa se nega a dar. Eles
também reclamam do serviço interno, uma vez que são obrigados a trabalhar em pé e do assédio moral
que sofrem. O Sindicato apurou que alguns gestores têm assediado frequentemente as trabalhadoras,
inclusive com ameaças. A diretora do Sindicato, Raimunda Leone, disse que as atitudes covardes desses
gestores não ficarão impunes. Leone afirmou que levará o caso ao Cedim (Conselho Estadual dos
Direitos da Mulher), onde ela também é conselheira.
Ao final, os trabalhadores decretaram estado de greve para exigir que a empresa recontrate a diretora
Isa e negocie as reivindicações da categoria.

Denúncia
O Sindicato tem atuado firme contra as práticas antissindicais. Além do Cedim, as denúncias estão
sendo encaminhadas ao Ministério Público e à Alerj, para a deputada estadual Enfermeira Rejane
(PCdoB). O diretor da entidade Wallace Aragão também esteve com o presidente nacional da CTB,
Wagner Gomes, para relatar o caso.

