
No último dia 15, o metalúrgico Willian Rodrigues perdeu 
parte de dois dedos da mão direita em uma máquina dobradeira 
na empresa New Safes. Diretores do Sindicato estiveram na porta 
da fábrica e cobraram informações (foto).

Mutilação na New Safes reaquece 
discussão sobre segurança 

PÁG. 4

Serra. No DataFolha, a petista 
estaria 10 pontos atrás do tuca-
no. “Quem tem de se explicar é 
o Datafolha”, diz o presidente 
do Vox Populi.

da chefia e exigir aumento 
de salários. Caso a empresa 
não agilize negociações com 
o Sindicato, nova paralisação 
pode acontecer.

Metalúrgicos na Enertec 
conquistam R$ 3,3 mil de PPR
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Sindicato 
prepara 1º de 
Maio na sede

A proposta foi negociada com a empresa pelo sindicato e comissão de PPR. Trabalhadores aprovaram acordo em assembleia no último dia 19

Os trabalhadores da Jo-
hnson Controls (Enertec), 
em Sorocaba, aprovaram 
esta semana uma proposta 
de Programa de Participa-
ção nos Resultados (PPR) 
que prevê até R$ 3.300 por 
funcionário. O acordo foi 
negociado com a empresa 
pelo Sindicato e pela co-
missão interna.

Dia 30 de abril sai a pri-
meira parcela, de R$ 2 mil. 
A segunda parcela será paga 
em dezembro.

 “O apoio dos compa-
nheiros da fábrica e a par-
ticipação deles nas assem-
bléias organizadas pelo 
Sindicato foram fundamen-
tais”, afirma João Batista 
Soares Bagatim, do Comitê 
Sindical de Empresa (CSE) 
na Enertec.

Após greve, Prysmian melhora transporte e salários

PÁG. 3 

Jurídico gratuito 
é só para sócios,
reafirma MPT

PÁG. 2

Após greve na Prysmian 
no dia 22 de março, a em-
presa atendeu ao Sindica-
to, implantou melhorias no 
transporte, na grade salarial 
e as pressões de chefias di-
minuíram. O transporte por 
micro-ônibus foi substitu-
ído por ônibus e as linhas 
atendidas por vans agora 
têm micro-ônibus. Mais de 
300 trabalhadores deverão 
ter reajustes salariais até 
dezembro. PÁG. 3Mobilização foi fundamental para assegurar melhorias

Márcia é reeleita 
presidente no  
ST Vestuário

PÁG. 4 

Donos da mídia 
de olho nas 
eleições 2010

Editorial PÁG. 2

Trabalhadores 
da Vimax exigem 
melhorias

PÁG. 4

Nova Tamboré 
monta refeitório 
na fábrica

PÁG. 3

Os trabalhadores da Per-
max, em São Roque, para-
ram por um dia nesta segun-
da, 19, para protestar contra 
erros no pagamento, pressão 

Permax para devido a erros no 
pagamento e assédio moral

PÁG. 4

Três institutos divulgaram 
pesquisas sobre intenção de vo-
tos para presidente da Repúbli-
ca. Em dois, Vox Populi e Sen-
sus, Dilma está empatada com 

Vox Populi rebate pesquisa 
do DataFolha para presidente

PÁG. 4

Este ano, os metalúrgi-
cos poderão comemorar o 
1º de Maio na sede do Sin-
dicato em Sorocaba, que 
terá serviços e atrações 
culturais gratuitos.

Dia Do trabalhaDor

PÁG. 2
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Por manipularem 
corações 
e mentes 

em eleições 
passadas, 
os grandes 

grupos de mídia 
perderam leitores, 

audiência, 
anunciantes e, 
principalmente, 
credibilidade.

Grande mídia, mostre a tua cara
Nós, do Sindi-

cato dos Metalúrgi-
cos, filiado à CUT, 
somos defensores 
da democracia e da 
pluralidade. Mas 
somos contrários à 
hipocrisia na grande 
imprensa. Há pode-
rosos veículos de 
comunicação que 
se dizem indepen-
dentes e imparciais. 
Mas é isso uma más-
cara para encobrir a 
verdadeira face, que 
é tendenciosa e até 
golpista.

É natural que os 
ricos conglomera-
dos de comunicação, 
que chegam às mas-
sas consumidoras, 
defendam a volta da 
elite que governou 
o Brasil antes de 
Lula. Eles nasceram 
e cresceram com 
benefícios de gover-
nos elitistas. Mas é 
repugnante que es-
ses órgãos não as-
sumam claramente 
suas identidades po-
lítico-ideológicas. 

A eleição do 
Collor e a reeleição 
de FHC são casos 
clássicos e recentes 
de como a grande 
imprensa influencia 
o eleitorado, usan-
do de manipulações 
invisíveis à maio-
ria. E depois, o país 
todo se dá mal, com 
exceção da elite tra-

eleições passadas, 
os grandes grupos 
de mídia perderam 
leitores, audiência, 
anunciantes e, prin-
cipalmente, credibi-
lidade.

Mas eles não de-
sistem. Querem o 
retorno de seus “pa-
res” (PSDB, DEM e 
assemelhados) a to-
das as instâncias do 
poder, mesmo que 
para isso tenham 
que desqualificar 
pesquisas eleitorais 
que não lhes sejam 
favoráveis (leia ma-
téria na pág. 4). 

Os grandes gru-
pos de mídia, que 
nunca defenderam 
a democracia polí-
tica, muito menos a 
justiça social, hoje 
enfrentam concor-
rência nas cidades 
e nos estados pelo 
país afora. E isso 
os deixa ainda mais 
raivosos. 

Se o Serra é bom 
para os tubarões da 
mídia, com certe-
za é ruim para os 
trabalhadores. Se a 
Dilma é a atual pe-
dra no sapado deles, 
com certeza será a 
melhor presidente 
para nós.

Leia mais sobre 
a mídia nas eleições 
2010 na Revista do 
Brasil: www.rede-
brasilatual.com.br
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Metalúrgico terá 1º de maio 
2010 na sede do Sindicato

O Sindicato está 
preparando um 1º de 
Maio especial para os 
metalúrgicos da região 
e familiares. A come-
moração do Dia do Tra-
balhador será na sede 
de Sorocaba, a partir 
das 9h, com atrações e 
serviços gratuitos. 

Das 9h às 13h ha-
verá prestação de ser-
viços, como exames de 
glicemia e pressão ar-
terial, ginástica, expo-
sição de fotos e exibi-
ção de filmes, além de 
brinquedos para crian-
ças, como pula-pula e 
piscina de bolinhas.

Na parte da tarde 

começam as atrações 
musicais, nesta sequên- 
cia: eletrônica com o 
DJ Marcos Alves, rock 
com Mochileiros do Ti-
bet, pagode com Ó do 
BGÓ e baile com Irene 
do teclado. E no en-
cerramento, às 21h30, 

sertanejo universitário 
com Rosan e Ricardo.

O tema do 1º de 
Maio será “Reduz para 
40 que o Brasil Au-
menta”, em alusão à 
luta sindical pela redu-
ção da jornada de tra-
balho.

dicional e de grandes 
grupos de comuni-
cação, como Folha 
de SP, Estadão, Veja 
(editora Abril), Glo-
bo, etc.

Paulo Henrique 
Amorim e outros jor-
nalistas experientes 
já denunciaram que 
no Brasil existe o PIG 
(Partido da Imprensa 
Golpista), formado 
por veículos de comu-
nicação conservado-
res que tentam derru-
bar ou desqualificar o 
governo Lula há anos. 
Não conseguiram. 
Pelo contrário, a acei-
tação do governo Lula 
bate na casa dos 80%, 
mesmo em fim de 
mandato. Mas o ódio 
do PIG agora quer fa-
zer estragos na candi-
datura de Dilma.

A democracia no 
Brasil está consolida-
da e amadurecendo. 
Por manipularem co-
rações e mentes em 

Jurídico gratuito é só  
para sócios, confirma MP
Imar Eduardo Rodrigues*

O Sindicato pro-
pôs, simultaneamente, 
em 30/09/2008, ações 
trabalhistas em face de 
Prysmian Energia, Prys-
mian Telecomunicações 
e SPF – Sociedade Pro-
dutora de Fibras Ópti-
cas, com pedido de pa-
gamento de adicionais 
de periculosidade e de 
insalubridade quanto a 
todos os empregados 
expostos, fossem asso-
ciados ou não da enti-
dade, nos exatos termos 
do art. 8º, inciso III, da 
Constituição Federal.

Após diversas ro-
dadas de negociação, 
foram definidos os se-
tores, postos e funcio-
nários atingidos pela 
periculosidade. O Sin-
dicato, então, convocou 
os trabalhadores envol-
vidos para assembleias 
na sede da entidade, 
realizadas no dia 13 de 
setembro de 2009, do-
mingo, às 9h e às 15h.

Nas assembleias os 
diretores sindicais e os 
advogados do Smetal 
apresentaram um re-
sumo do processo, da 

negociação e sobre as 
condições do acordo 
proposto, inclusive re-
forçando a questão dos 
honorários advocatícios 
que deveriam ser pagos 
pelos não-sócios. 

Porém, após rece-
berem os valores refe-
rentes à periculosidade 
negociada nos proces-
sos, um grupo de não-
associados se dirigiu ao 
Ministério Público do 
Trabalho, querendo re-
ceber de volta os valo-
res pagos a título de ho-
norários advocatícios. 

O Sindicato, através 
de seu Departamento 
Jurídico, se defendeu, e 
a nobre Procuradora do 
Trabalho Drª Eleonora 
Bordini Coca, mandou 
arquivar a denúncia, pe-
los fundamentos cons-
tantes da defesa, que 
são, em suma: O art. 
514, letra “b”, da CLT, 
prevê que é dever do 
Sindicato “manter ser-
viços de assistência ju-
diciária para os associa-
dos”. Já a lei 5.584/70, 
em seus artigos 14 e 18, 
determina que a assis-
tência judiciária deve 
ser prestada pelo Sindi-

cato, de forma gratuita 
às pessoas pobres que 
recebam salário igual 
ou inferior ao dobro do 
salário mínimo. E os 
não associados, por fim, 
“concordaram expres-
samente, com o acordo 
e com o desconto dos 
honorários”.

Conclusão: Apesar 
das mentiras contadas 
pelos não-associados 
que fizeram a denúncia, 
a Justiça prevaleceu. 
E ficou mais uma vez 
constatado que é legíti-
ma a atitude da entida-
de de cobrar honorários 
advocatícios dos não-
sócios.

*Imar Eduardo Ro-
drigues – Advogado e co-
ordenador do escritório 
jurídico que atende o Sin-
dicato dos Metalúrgicos

ARTIGO

Ar
qu

ivo

Fique 
sócio

A equipe de Sindicalização visita três fábricas nes-
ta quinta e sexta-feira: Zincobril, dia 22, e América 
do Sul e Index, dia 23. A visita ocorre sempre nos 
intervalos de refeição. Tornar-se sócio do Sindica-
to vai além do direito de usar a colônia de férias 
e o clube de campo. Sindicalizar-se é um ato de 
cidadania, de consciência de classe, um ato que 
fortalece o Sindicato, portanto, toda a categoria. 



Os trabalhadores da Comap, 
empresa de eletroeletrônicos 
instalada no Alto da Boa Vista, 
em Sorocaba, receberam no úl-
timo dia 20 a primeira parcela 
do PPR de 2010. A união dos 
trabalhadores foi fundamental 
para que o acordo fosse firmado 
no primeiro trimestre e a pri-
meira parcela, que corresponde 
a cerca de 70% do montante do 
benefício, já tenha sido paga. 
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Nova Tamboré cumpre acordo e monta refeitório
Desde o último dia 8 de 

abril os trabalhadores da 
Nova Tamboré, localizada 
na zona industrial de So-
rocaba, deixaram de levar 
marmita para o trabalho. A 
empresa cumpriu acordo 
com o Sindicato e os em-
pregados e inaugurou o re-
feitório. 

A luta pelo direito à ali-
mentação na Nova Tambo-
ré era antiga e o benefício 
só foi conseguido depois 
de vários protestos. No co-

meço de março, indignados 
com o não-atendimento da 
reivindicação, os operários 
organizaram um protesto e 
almoçaram [marmitex ser-
vido pelo Sindicato] fora do 
pátio da empresa. 

 “Não fosse a união dos 
trabalhadores eles ainda 
estariam levando marmita. 
Agora é preciso se man-
ter mobilizados para novas 
conquistas” , diz o sindica-
lista Marcos Roberto Coe-
lho, o Latino.
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Em março, como forma de protesto, trabalhadores almoçaram em frente a fábrica

Encontro da Juventude
O deputado federal Vicenti-

nho (PT) abre neste domingo, 
dia 25, o 4° Encontro da Juven-
tude Metalúrgica de Sorocaba 
e Região, que começa às 9h 
da manhã na sede do Sindica-
to dos Metalúrgicos, rua Júlio 
Hanser, 140, Lajeado, perto da 
rodoviária. A redução da jorna-
da de trabalho e a maioridade 
penal serão alguns dos temas 
debatidos. A coordenação do 
encontro é do sindicalista Le-
andro Soares, o Perninha.

Comap paga PPR 

Primeira conquista
A união dos trabalhado-

res, que chegaram a paralisar a 
produção por um dia, foi fun-
damental para que a direção da 
WA, instalada na zona industrial 
de Sorocaba, negociasse o pri-
meiro PPR da história da fábrica 
em Sorocaba. Além do PPR, os 
trabalhadores também conquis-
taram cesta básica. “A união e 
determinação dos trabalhadores 
foram fundamentais por essas 
conquistas”, diz o sindicalista 
Adilson Faustino, o Carpinha.

Prysmian melhora transporte e grade salarial
Após greve no pri-

meiro turno na 
Prysmian, no último dia 
22, a empresa voltou a ne-
gociar com o Sindicato, 
implantou melhorias no 
transporte, na grade sala-
rial e as pressões de chefias 
diminuíram, informa o di-
retor sindical João Batista 
dos Santos, o JB.

Desde o dia 12 de abril 
os trabalhadores da linha 
Parque São Bento contam 
com um ônibus para che-
gar ao trabalho e voltar 
para casa. Os funcionários 

das demais linhas agora são 
atendidos por dois micro-
ônibus.

Antes, o transporte na li-
nha São Bento era feito em 

Trabalhadores da Enertec 
garantem R$ 3,3 mil de PPR

Em assembléia na segun-
da, dia 19, os metalúrgicos da 
Johnson Controls (Enertec), 
em Sorocaba, aprovaram 
uma proposta de Programa de 
Participação nos Resultados 
(PPR) que prevê até R$ 3.300 
por trabalhador. A primei-
ra parcela, de R$ 2 mil, será 
paga dia 30 de abril. A segun-
da parcela, de R$ 1.300, caso 
as metas sejam atingidas, será 
paga em 20 de dezembro.

Os representantes dos 
trabalhadores na negocia-
ção com a empresa foram 
diretores do Sindicato e os 
membros da comissão in-
terna de PPR.

“Mais uma vez, o apoio 
dos companheiros da fábrica 
e a participação deles nas as-
sembléias e discussões orga-
nizadas pelo Sindicato foram 
fundamentais para esse bom 
acordo”, afirma João Batista 

Fo
gu

inh
o

Izídio de Brito, vice-presidente do Sindicato, participa de assembléia com os trabalhadores da Enertec

Soares Bagatim, do Comitê 
Sindical de Empresa (CSE) 
na Enertec.

Joel Américo de Olivei-
ra, também do CSE, ressalta 
que as metas para a segunda 
parcela são realistas, portan-
to atingíveis. “Isso é fruto de 

uma boa negociação, que só 
foi possível porque conta-
mos com a confiança e a mo-
bilização interna”.

 PPR na Dana
Outro bom acordo de 

participação nos resultados 

negociado este ano foi na au-
topeça Dana, em Sorocaba. 
Cada trabalhador terá direito 
a R$ 3.540,77 de PPR.

O Sindicato continua ne-
gociando o PPR com deze-
nas de empresas metalúrgi-
cas da região.

O Clube de Campo dos Me-
talúrgicos, no Éden, em Soroca-
ba, ganha, a partir do próximo 
dia 2, uma academia de ginás-
tica para atender aos sócios e 
dependentes. A inauguração 
será no dia 2, às 9h. O funcio-
namento será de quarta à sex-
ta das 9h às 22h. Aos sábados 
e domingos o funcionamento 
será das 9h às 19h. A avaliação 
física é gratuita e a mensalidade 
custará apenas R$ 10.

Academia no Clube

micro-ônibus e nas demais 
linhas, por veículos tipo van.

Quanto à grade salarial, 
antes da paralisação, a em-
presa pretendia fazer ajustes 

em salários de 111 traba-
lhadores este ano. Agora, 
ela promete reajustar salá-
rios de 262 trabalhadores 
de abril a dezembro.

“Se a empresa cumprir o 
acordo, teremos um total de 
315 ajustes de salários apli-
cados até o fim do ano. A 
mobilização do pessoal foi 
fundamental”, afirma JB.

No total, as três unida-
des da Prysmian em So-
rocaba (Energia, Telecom 
e SPF), todas no mesmo 
endereço, no Éden, somam 
450 trabalhadores. 
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Pressão dos trabalhadores garantiu  mudança de postura da Prysmian

A Nova Tamboré traba-
lha com perfil de alumínio 

e emprega cerca de 120 
pessoas.

Fim do IR
Termina no próximo dia 28 

o prazo para o preenchimento 
de declaração do Imposto de 
Renda de 2010 para os sócios. 
O atendimento é das 8h às 12h 
e das 13h30 às 18h na sede de 
Sorocaba. O custo é R$ 5,00. É 
preciso apresentar informe de 
rendimento, documento do ti-
tular e dos dependentes maiores 
de idade. Mais informações pelo 
3334-5417.



Adm. e AutoCad
Também estão abertas, na 

sede de Sorocaba, vagas para 
cursos na área de administração 
e de AutoCad 2D. Os cursos têm 
valores especiais para sócios e 
dependentes. Na área adminis-
trativa há cursos de Departa-
mento Pessoal, Auxiliar Admi-
nistrativo e Telemarketing. A 
carga horária é de 40 horas. Já 
o curso de AutoCad 2D é de 32 
horas. Informações: (15) 3016-
8641/3334-5428/8116-1812

Sindicato negocia com 
grupo Vimax em Piedade

Diretores do Sindica-
to e do Grupo Vimax, em 
Piedade, vão se reunir nes-
ta quinta, dia 22, em horá-
rio a ser definido, para ne-
gociar três reivindicações 
dos trabalhadores: novo 
processo de classificação 
(grade salarial), aumento 
no valor do vale-cesta e 
implantação de convênio 
médico.

Os trabalhadores estão 
mobilizados para apoiar 
o Sindicato. Em plenária 
realizada na manhã do 
último sábado, dia 17, na 

sede sindical de Piedade, 
já ficou agendada uma as-
sembléia para sexta, 23, 
na qual os trabalhadores 
vão avaliar uma eventual 
proposta patronal.

O diretor sindical Ge-
raldinho, que também é 
vereador pelo PT em Pie-
dade, lembra que diversas 
conquistas já foram al-
cançadas com o apoio dos 
trabalhadores na Vimax, 
como a primeira etapa da 
classificação salarial, o 
transporte e o próprio va-
le-cesta.

2010Pág. 4
Edição 596
abril de 2010

Duas pesquisas sobre in-
tenção de votos nas eleições 
presidenciais, divulgadas nas 
últimas semanas, apontam 
empate técnico entre Dilma e 
Serra. Os institutos que reali-
zaram os levantamentos são 
conceituados. O resultado 
do Vox Populi foi 34% para 
Serra e 31% para Dilma; e da 
Sensus 32,7% a 32,4%, res-
pectivamente.

O Grupo Folha, dono do 
Datafolha e do jornal Folha 
de S. Paulo, inconformado 
com os resultados positivos 
para a candidata do PT, rea-
lizou outra pesquisa no final 
de semana e divulgou que 
Dilma estaria 10 pontos abai-
xo de Serra (38% a 28%). A 
TV Globo noticiou a pesqui-
sa da Folha.

Não bastasse essa brutal 
diferença em relação a ou-

Vox Populi responde ataques da Folha 
e confirma empate entre candidatos

tros institutos, a Folha ainda 
cometeu o ato nada ético de 
questionar pesquisas alheias.

O diretor-presidente do 
Vox Populi, João Francisco 
Meira, não se intimidou e, em 
entrevista à rede Brasil Atu-

Fogo de chão
O Sindicato dos Metalúrgi-

cos promove, no próximo dia 16 
de maio, um almoço beneficente 
em prol do Banco de Alimen-
tos de Sorocaba. O almoço, um 
churrasco Fogo de Chão, será 
na sede do clube de campo, no 
Éden, em Sorocaba. O convite, 
individual, custa R$ 15,00. Va-
gas limitadas. Reservas com Ju-
liana, pelo telefone 3334-5441. 
No dia do almoço o clube estará 
fechado para demais atividades.

No último dia 15 o aju-
dante Willian da Silva Padi-
lha Rodrigues, funcionário 
da New Safes, em Sorocaba, 
perdeu parte de dois dedos 
ao ter a mão direita esma-
gada por uma dobradeira. 
A diretoria do Sindicato co-
bra informações da empresa 
sobre as circunstâncias do 
acidente e se coloca a dispo-
sição do funcionário.

O acidente de Rodrigues 
serve de alerta aos traba-
lhadores, principalmente 
os que atuam como cipei-

ros e membros dos Comi-
tês Sindicais nas Empresas 
(CSEs).  

O aquecimento econô-
mico eleva o ritmo da pro-
dução e aumenta os riscos 
de acidentes. Por isso os 
trabalhadores, em especial 
membros dos CSEs e cipei-
ros, devem redobrar a aten-
ção e, ao perceber qualquer 
situação de risco, cobrar da 
empresa imediata solução. 
“Um operário não deve tra-
balhar em situação de risco. 
Indenização alguma repara 

Trabalhador perde os dedos em acidente na New Safes
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Acidente na New Safes reabre discussão sobre segurança no local de trabalho

Vestuário reelege Márcia
A sindicalista Márcia Viana 

foi reeleita presidente do Sindi-
cato do Vestuário de Sorocaba 
e Região no último dia 16 com 
97% dos votos válidos. A enti-
dade representa cerca de 3 mil 
trabalhadoras de Sorocaba, Ibiú-
na e Votorantim. Trabalhar pela 
redução da jornada de trabalho 
e a ampliação das atividades de 
lazer da categoria são alguns dos 
compromissos assumidos pela 
nova diretoria, que foi renovada 
em aproximadamente 50%.

Termina em 5 de maio o pra-
zo para tirar o título de eleitor. 
Tem direito ao documento todo 
cidadão maior de 18 e jovens que 
completam 16 anos de idade até 
3 de outubro. RG e comprovante 
de residência são os documentos 
exigidos. Este também é o prazo 
limite para transferência de títu-
lo. Até o dia 25 o atendimento  
é das 11h às 17h. Do dia 26 de 
abril a 5 de maio o atendimento 
das 9h às 18h, inclusive sábados 
e domingos. O cartório eleitoral 
em Sorocaba fica na praça da 
Maçonaria s/n, Mangal.

Título de eleitor

al, afirmou: “Quem tem de se 
explicar é o Datafolha”.

Meira diz que a principal 
diferença entre os institutos 
é que o Datafolha faz parte 
de um poderoso grupo de co-
municação. “Enviamos uma 

nota ainda no sábado para o 
jornal (Folha), mas nenhuma 
linha foi publicada. Queria 
saber se o manual de jorna-
lismo que eles dizem respei-
tar está sendo respeitado nes-
te caso”, debate.

a vida ou a mutilação de um 
companheiro. Por isso a ne-
cessidade da organização no 
local de trabalho para se ga-

rantir o mínimo de seguran-
ça aos operários”, diz Izídio 
de Brito, vice-presidente do 
Sindicato.Curso de Inglês

Estão abertas as matrículas 
para o curso de Inglês, turmas de 
sábado, ministrado na sede do 
Sindicato em Sorocaba. A ma-
trícula será neste sábado, dia 17. 
Taxa de inscrição: R$ 10. Men-
salidade para sócios e dependen-
tes: R$ 60.  Informações: 3013-
8252, com Rodrigo; de segunda 
a sexta, das 10h30 às 21h30 e 
sábado das 8h às 15h30.

Trabalhadores da Permax 
podem paralisar a produção

Depois de parar por um 
dia [segunda-feira, 19] por 
erros no pagamento, au-
mento salarial e assédio 
moral [pressão da chefia], 
os cerca de 50 trabalha-
dores da Permax, em São 
Roque, podem parar por 
tempo indeterminado a 
partir da próxima semana. 
O comunicado de greve já 
foi aprovado pelos funcio-
nários e será protocolado 
na empresa até sexta, 24.

Depois da paralisação 
de segunda, a empresa se 
reuniu com o Sindicato 

para ouvir as reivindica-
ções dos trabalhadores. 
“Mas não houve avanço. 
As negociações não cami-
nharam. Se os trabalhado-
res se mantiverem unidos, 
dispostos a buscar seus di-
reitos, a produção da Per-
mex pode ser paralisada 
semana que vem até que a 
fábrica atenda os trabalha-
dores”, adianta o diretor 
sindical João Farani.

Até a paralisação do dia 
19, a empresa sequer sen-
tava com o Sindicato para 
negociar. 

A petista Dilma Roussef, representando os trabalhadores, disputará a presidência com José Serra, candidato tucano da elite


