
A Metso apresentou uma proposta de folgas alternadas nos sábados para os trabalhadores do 1º e 2º turnos. Mas a pro-
posta, acanhada,  permite folga apenas a  um pequeno grupo de trabalhadores, deixando a grande maioria sem folga aos  
sábados. Sindicato pede mobilização dos trabalhadores para pressionar empressa a atender às reivindicações. 

Contratação de Molina 
intriga trabalhadores

A contratação do fa-
moso, polêmico e caro 
perito Ricardo Molina 
para fazer o laudo da 
morte de Valladão tem 
intrigados os trabalha-

dores. Empresa não di-
vulga valor, mas preço 
do laudo pode custar 
mais de 20 anos de se-
viço de   um trabalha-
dor comum. 

GRTR leva máquina sem bateria 
para fazer laudo de acidente

Morte de Valladão teria sido evitada 
se empresa respeitasse o TAC
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Proposta de folgas alternadas 
aos sábados não atende as  

expectavivas dos trabalhadores 

Pressão e maquinários velhos são 
os responsáveis pelos acidentes

A forte pressão psi-
cológica por produção 
e os maquinários ve-
lhos são os principais 
responsáveis pelo ele-
vado número de aci-
dentes registrado no 
grupo Metso nos últi-
mos anos.

PERITO
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CSE cobra unificação ou
 corpo técnico em todas cipas

Os integrantes do CSE 
(Comitê Sindical de Em-
presa) defendem a unifi-
cação das cipas no Grupo 
Metso para que todos os 
trabalhadores possam 
ser melhor representa-
dos. “Do jeito que está, 
o pessoal da divisão Pa-
per e Automation,  estão 
desamparados, pois as 
cipas dessas duas uni-
dades não têm suporte.  
Não há  sequer um técni-
co em segurança”,  recla-
ma o dirigente sindical 
Ozeias Carlos Beltramo.

Como a empresa alega 
dificuldades na unifica-
ção devido a cada divi-
são ter seu próprio CNPJ 
(Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica), os inte-
grantes do CSE cobram 
a estruturação de cada 
Cipa dentro do grupo 
Metso. “Entendemos que 
a união seria a melhor 
coisa, mas se isso não for 
possível, que a empresa 

estruture todas as cipas 
com corpo técnico”, co-
bra Ozéias Beltramo.

O corpo técnino de 
uma cipa compreende  
a existência de engenhei-
ro e técnicos de segu- 
rança, além da partici-
pação efetiva das comis-
sões de saúde e de meio 
ambiente.

Acidentes  
Nas divisões Paper e 

Automation – com cerca 
de 40 e 100 funcioná-
rios, respectivamente – 
teriam ocorridos alguns 
acidentes que não teriam 
sido bem relatados por 
deficiência das cipas des-
sas divisões.

Em um dos acidentes, 
na Paper, um eixo de pa-
pel de aproximadamen-
te 20 toneladas teria se 
desprendido da máquina 
quando era usinado, “por 
sorte ninguém se machu-
cou, mas foi coisa muito 

grave”, completa Ozeias.
 Em reunião com a 

direção da Metso em de-
zembro, a diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos apresentou à empre-
sa sugestões de atuação 
das cipas para ajudar na 
diminuição do risco de 
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novos acidentes em to-
das as divisões do grupo.

Algumas das suges-
tões são que as reuniões 
de Cipa  contem com a 
participação de todos os 
cipeiros eleitos pelos tra-
balhadores, inclusive os 
suplentes, além da pre-

sença de pelo menos um 
dirigente sindical.

A criação  do SUR (Sis-
tema Único de Represen-
tação), que envolve cipei-
ros, sindicalistas e outros 
representantes dos traba-
lhadores também foi ou-
tra sugestão.

O CSE já alertou e co-
brou da direção do gru-
po Metso a instalação 
de talhas ou pórticos no 
setor de embalagens de 
peças.

Sem o equipamento, 
as peças são transpor-
tadas por empilhadeiras 
e embrulhadas à mão, o 
que compromete a saú-
de do trabalhador devi-

Setor precisa de 
talha ou pórtico

EMBALAGENS

do ao excesso de peso de 
muitas peças.

“Tem peças de até 180 
quilos que precisam, e 
devem, ser manuseadas 
por uma talha ou pór-
tico. A Metso precisa 
atender com urgência 
essa reivindicação do 
setor para evitar proble-
mas futuros e acidentes”, 
completa Ozeias.

CONHEÇA OS INTEGRANTES DO CSE

As cipas das unidades Paper e Automation não contam com técnicos de segurança

Empresa demite trabalhadores mutilados
Em janeiro, na vol-

ta das férias, a divisão 
Fundição demitou 35 
trabalhadores, aproxi-
madamente 10% do seu 
quadro de funcionário.

Além da demissão ter 
sido feita arbitrariamen-
te, sem que houvesse 
qualquer tipo de nego-

ciação com o Sindicato, 
em busca de alternati-
vas, a empresa também 
demitiu trabalhadores 
que jamais deveriam ter 
sido mando embora.

Entre os demitidos 
estão ao menos três que 
perderam parte dos de-
dos na fábrica, outros 

com outras lesões e al-
guns prestes a se apo-
sentar.

“Infelizmente a fábri-
ca agiu, mais uma vez, 
de forma  irresponsável”, 
diz Alessandro.

Os sócios do Sindica-
to devem procurar a en-
tidade para orientações.

CIPA
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 Contratação de perito famoso  
intriga o CSE e os trabalhadores

Morte de Valadão teria 
sido evitada se empresa 
tivesse cumprido o TAC

A morte do compa-
nheiro Júlio Valladão 
Neto poderia ter sido 
evitada caso a empresa 
tivesse respeitado o TAC 
(Termo de Ajustamento 
de Conduta) que ela ha-
via assinado com o Mi-
nistério Público do Tra-
balho em 2010.

Depois de vários aci-
dentes, dois deles fatais, 
a empresa foi multada 
em R$ 600 mil e obriga-
da a manter máquinas e 
equipamentos em con-
dições seguras de fun-
cionamento, dotadas de 
proteção adequada.

Mas a mandrilhadora 
que matou Valladão, mes-
mo após a ordem do MPT, 
ainda não tinha recebido 
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Os trabalhadores es-
tão intrigados com a 
contratação do famoso,  
polêmico e caro perito 
Ricardo Molina, encar-
regado de produzir um 
laudo sobre a morte do 
metalúrgico Júlio Valla-
dão Neto. O trabalhador, 
com 30 anos de casa, 
morreu no dia 10 de de-
zembro quando ajustava 
uma mandrilhadora na 
divisão Equipamentos.

“O que intriga os tra-
balhadores – e todos 
nós do CSE - é o porquê 
da fábrica contratar um 
profissional tão famo-
so, obviamente bastante 
caro. Ela [empresa] não 
revela o valor, mas já 

ouvi falar em 100, 200 e 
até 500 mil”, diz Ozéias 
Carlos Beltramo.

Para ganhar R$ 500 
mil, um trabalhador que 
recebe R$ 2 mil por mês 
teria que trabalhar 250 
meses, quase 21 anos.  

“A contratação de Mo-
lina levanta a suspeita de 
que a empresa fará de 
tudo para que o seu lau-
do aponte o trabalhador 
[Valladão] como culpado 
pela sua própria morte. 
Desta forma a empresa 
se isentaria de responsa-
bilidade”, enfatiza Ozéias.

 
Molina e seus casos      

Molina é ex-professor 
da Unicamp e como perito 

ganhou fama nos anos 90, 
quando fez um  laudo do 
caso PC Farias, tesoureiro 
da campanha de Collor, 
encontrado morto ao lado 
do corpo da namorada 
Suzana Marcolino.

Ele ainda trabalhou 
na Chacina dos Eldora-
dos dos Carajás, no cri-
me da Favela Naval, no 
acidente dos Mamonas 
Assassinas e na “bolinha 
de papel” na cabeça de 
José Serra na  campanha 
eleitoral de 2010. Moli-
na ainda defendeu Ale-
xandre Nardoni e Anna 
Carolina Jatobá, conde-
nados pela morte da ga-
ronta Isalleba em  março 
de 2008.

Pressão e maquinário velho 
são os vilões dos acidentes

As principais causas 
de acidentes na Mes-
to são, com certeza, 
a pressão psicológica 
exercida pela grande 
maioria dos diretores, 
gerentes e chefes da 
empresa sobre os fun-
cionários por mais pro-
dução e os maquinários 
velhos que ainda estão 
em funcionamento na 
fábrica.

Tudo isso, claro, alia-
do à falta de responsa-
bilidade da direção da 
empresa, que, mesmo 
após firmar TAC (Ter-
mo de Ajuste de Con-
duta), com a Justiça do 
Trabalho, que multou 
o grupo em mais de R$ 
600 mil, negligenciou e 

não instalou, imediata-
mente, os sistemas de se-
guranças nas máquinas 
para evitar acidentes.

No momento a empre-
sa está instalando siste-
ma de seguranças em to-
das as máquinas e as que 

ainda não foram equi-
padas estão paradas. 

“Se a empresa tives-
se respeitado o TAC 
e feito isso há muito 
tempo, com certeza 
não teríamos perdido 
o Valladão”, diz Ozeias  

as melhorias de segu-
rança. Além da máquina 
onde Valladão morreu, 
várias outras só passa-
ram a receber os equi-
pamentos de segurança, 
como cortina de luz e 
melhor acesso ao botão 
de acionamento (liga e 
desliga) após a tragédia 
do dia 10 de dezembro.

“Esse é um detalhe 
muito importante que o 
Ministério Público preci-
sa saber e que o senhor 
Ricardo Molina [perito] 
não deve deixar de fora 
do seu laudo pericial”, 
diz o dirigente sindical 
Ozeias Carlos Beltramo.

A Metso tem se revela-
do a empresa mais peri-
gosa da região.
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WWW.SMETAL.ORG.BR o portal do metalúrgico 
de Sorocaba e região

Acima: Ricardo Molina começou a ganhar 
fama e se tornar polêmico nos anos 90 

No detalhe: a vítima Julio Valladão Neto, 
vítima da negligência da empresa 

União é importante para fazer empresa atender as reivindicações

Morte do Valladão

Empresa não revela valor, mas preço de laudo pode custar mais de 20 anos de trabalho de operário comum



Proposta de sábados alternados 
não atende as expectavivas 

Depois de quatro me-
ses de negociações a dire-
ção da Metso apresentou 
proposta de folgas alter-
nadas aos sábados. Mas a 
oferta da empresa é aca-
nhada e atende apenas a 
uma pequena parte dos 
funcionários.

“O CSE (Comitê Sindi-
cal de Empresa) espera 
que a Metso apresente 
uma proposta que con-
temple todos os funcio-

Vamos aproveitar o renascimento do Sindicato dentro da 
Metso e ampliar o número de sócios da nossa entidade.

Procure um dos representantes do CSE, saiba as 
vantagens de você ser sócio e colabore com o 
fortalecimento da sua categoria.

FIQUE  
SÓCIO
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Falta de foto compromete vistorias
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos deverá questio-
nar a atuação da Gerência 
Regional do Trabalho e 
Emprego (GRTE) nos ca-
sos de acidentes de traba-
lho na região. “É um órgão 
de extrema importância, 
mas que deve estar bem 
estruturado para atender 
às necessidades”, afirma 
Izídio de Brito, dirigente 
sindical e vereador pelo 
PT em Sorocaba.

O questionamento so-

bre a GRTE teve origem 
em um fato ocorrido du-
rante vistoria realizada 
na Metso após o aciden-
te que matou o metalúr-
gico Julio Valladão Neto, 
em dezembro. Os fiscais 
da GRTE deveriam ter 
fotografado fartamen-
te o local de trabalho e o 
equipamento causador 
do acidente. Porém, a má-
quina fotográfica da equi-
pe estava sem bateria e os 
fiscais registraram uma 

nários. A [proposta] que 
nos foi apresentada não 
atende quase ninguém”, 
reclama Francisco Lucré-
cio Júnior Saldanha.

O Sindicato espera que 
a empresa faça uma nova 
proposta e “que os traba-
lhadores fiquem unidos 
para eventual manifesta-
ção, caso a fábrica demo-
re a apresentar uma nova 
proposta”, completa Ales-
sandro Pereira Oliveira.

única imagem durante 
toda a vistoria.

“Essa situação é ab-
surda. Ainda mais que se 
tratava de um acidente 
fatal. Se falta equipamen-
tos ou estrutura ao órgão 
ele deve se manifestar. Os 
sindicatos podem até vir a 
ajudar. Agora, se foi mero 
descuido, é inaceitável. 
Isso tem que ser apurado 
e não pode acontecer no-
vamente”, diz, indignado, 
o vereador metalúrgico. 

Trabalhadores devem mostar unidade para que empresa atendas às reivindicações
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