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Valeo perde mais uma e é condenada
por danos morais
Decisão judicial anula de nitivamente todas as advertências aplicadas pela Valeo contra cipeiro
defensor dos direitos dos trabalhadores
Em maio, o TST (Tribunal Superior do Trabalho) ao analisar recurso da Valeo, conrmou a anulação das quatro advertências aplicadas pela Valeo entre 2015 e 2016 contra o
então cipeiro Alexandre Octaviano, conhecido como Xandão, atual dirigente sindical na
empresa.
À época, Xandão sofreu verdadeira perseguição por parte da Valeo, que lhe imputou
uma série de penalidades indevidas.
Foram duas em junho de 2015, em que a
Valeo acusou o cipeiro de cometer ato de insu-

bordinação pelo fato de ele ter parado a linha
de produção frente a riscos iminentes. Uma
em julho de 2015, também por insubordinação durante uma inspeção da Cipa. E outra
em abril de 2016, alegando não cumprimento de horário de trabalho.
Todas com o mesmo intuito: tratar o
cipeiro com violência psicológica como
forma de tentar cercear a organização e a
atuação dos cipeiros comprometidos na
defesa da integridade física do conjunto
dos trabalhadores na fábrica.

Com a decisão, todas as advertências
foram anuladas, devendo ser excluídas do
prontuário do trabalhador. E mais uma vez, a
Valeo foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Cabe destacar, que o Sindicato segue
atento à perseguição, assédio e práticas
antissindicais na Valeo.
Portanto, se você estiver vivendo alguma situação semelhante ou conhecer
alguém submetido a violência desse tipo,
não se cale. Denuncie ao Sindicato!

Top Farsa

Incêndio e negligência põem vida de
trabalhadores em risco mais uma vez
A Valeo Campinas se vangloria de ter
cado no topo das “plantas mais seguras
para trabalhar, no mundo”, mas os trabalhadores continuam submetidos a riscos
iminentes no chão da fábrica.
Importante salientar, que esses riscos
só não tiveram um trágico desfecho até
agora porque tanto o dirigente sindical
como os cipeiros comprometidos na defesa da saúde e segurança dos trabalhadores estão sempre de prontidão, seja na prevenção ou no acompanhamento das
demandas.
Assim ca fácil se manter no topo
Depois do grave vazamento, ocorrido

em janeiro, na tubulação que liga o tanque
de metanol ao forno interno da fábrica, na
noite de 27/06, houve um incêndio na PTR
(Linha Fosfato).
E para piorar, a linha pegou fogo, mas
não houve o acionamento do alarme de
incêndio, imprescindível para evacuação

da fábrica e para a convocação da equipe
de brigadistas. Apesar do corre-corre dos
trabalhadores apavorados, gritando fogo,
a Valeo desconversou e ainda orientou os
trabalhadores a voltarem ao trabalho, com
fumaça e tudo.
A cipeira combativa que presenciou o
ocorrido orientou a saída dos trabalhadores do local, mas a Valeo em documento
não reconheceu a gravidade da situação,
tentando minimizar o incêndio, chamando
o evento de “princípio de incêndio”.
Entendeu a necessidade de manter
um Sindicato forte e uma Cipa séria e comprometida com a defesa da saúde, segurança e da vida dos trabalhadores no chão
de fábrica?
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PLR: R$ 7.600,00 já!
Se a Valeo não negociar, a produção vai parar!
No dia 22, teve a primeira reunião
entre o Sindicato e a Valeo para negociação da PLR.
A empresa, que tem seu capital crescendo ao ponto de em plena pandemia
adquirir a Siemens, alegou que não tem
como pagar mais que R$ 4.000,00 de
PLR neste ano, ou seja, o mesmo valor
pago no ano passado. Também disse não
ter condições de aumentar o vale cesta, o
que talvez seja discutido na data-base.
O Sindicato recusou em mesa os
R$ 4.000,00 e defendeu a proposta de
R$ 7.600,00.
A empresa não aceitou a recusa do
Sindicato em mesa e pediu para que a
proposta dela fosse apreciada em
assembleia pelos trabalhadores.

PLR o reajuste do vale cesta e melhoria da
cesta básica.
Tentando fugir da negociação, a Valeo
disse que só discutirá este ponto na Campanha Salarial. Porém, há anos, não há negociação com o Sindicato porque a Valeo segue
o que o seu sindicato, o Sindipeças, estipula
que é o repasse simples do INPC e nada
mais. Ou seja, a hora de negociar o reajuste
do vale cesta e da cesta básica é agora, sim!

Inação dos alimentos

O recado foi dado

Neste ano, por causa da inação galopante, estamos reivindicando junto com a

Diante da urgente e real necessidade de
uma PLR maior, e numa demonstração de coe-

rência, consciência, rmeza e organização no
local de trabalho, os trabalhadores, em
assembleias realizadas em todos os turnos,
reprovaram por unanimidade a proposta de
R$ 4.000,00 apresentada pela empresa.
Além disso, foi aprovado que os trabalhadores contratados por agência tenham o
mesmo direito à PLR (valor e condições)
que os efetivos.
A próxima reunião é nesta quarta-feira
(06/07).

Trabalhadores
de todos os turnos
e administrativo
reprovam por
unanimidade a
proposta da Valeo

Ser sindicalizado é um direito, fortaleça essa luta!
Bolsonaro segue cumprindo o que prometeu
em campanha: retirar direitos dos trabalhadores e
perseguir e atacar os sindicatos e os movimentos
sociais organizados na defesa dos direitos da
classe trabalhadora. Por isso, é muito importan-

te seguirmos ampliando a sindicalização, pois
quanto mais sócios ao Sindicato mais força
tem a nossa luta dentro da fábrica e para
seguirmos melhorando a estrutura de
atendimento, como de lazer da categoria.
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Se você ainda não é sócio, pegue a
cha de sindicalização com os diretores do
Sindicato na porta da fábrica durante as
assembleias ou vá até a Sede Central ou na
Regional mais próxima.
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COM MUITA MÚSICA, DANÇA E COMÍDAS TÍPICAS...

SE UMA JÁ É BÃO,
IMAGINA AS DUAS JUNTAS!
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