
Está chegando o momento da 
nossa campanha salarial 

ano 2022/2023, e a 
      choradeira dos patrões.
Data base: 01 de novembro JEEP

Trabalhadores (as) do Polo Automotivo 
FIQUE ATENTO!

Atenção 

01 de dezembro SUPLLY PARK

www.sindmetalpe.org.br @sindmetalpe Acesse nosso site 

Rua Almeida Cunha, 364 - Santo Amaro, Recife - PE81 3423.4660
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CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS
METALÚRGICOS

Não fique de fora, participe de todas as 
nossas mobilizações e assembleias, pois 

sua presença é fundamental para o 
resultado e sucesso final da nossa 

campanha salarial 2022.



Expediente

Se associe ao sindicato, e garanta os benefícios 
 Contribuindo com apenas 1% do salario base mensal, além de fortalecer a luta do seu sindicato, que 
diariamente enfrenta desafios para que os direitos trabalhistas da categoria seja respeitado, você ainda tem 

vários benefícios oferecidos pelo Sindmetal-PE, a todos os seus associados (as) bem como aos seus 
dependentes (esposa(o),pai, mãe e filhos menores de idade. Não perca tempo e preencha sua ficha de 

filiação com um dos nossos dirigentes sindicais, ou através do site:  ou no www.sindmetalpe.org.br
telefone:                 (81) 99206-3163.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,MECÂNICAS E
DE MATERIAL ELÉTRICO NO ESTADO DE PERNAMBUCO – SINDMETAL - PE

Fundado em 21 de novembro de 1935 - Reorganizado pelo Dec.
Lei nº 1402 de 05 de julho de 1939 - Despacho MTB 300.603/79

CNPJ: 11.010.501/0001-75

 

TRABALHISTA

PREVIDENCIÁRIOS

Dr. Sandro Valongueiro 
(OAB/PE 15.145)
Segunda às 09h

Quarta às 9h
Dr. Jefferson Calaça 

(OAB/PE 12.573)
Terça às 09h
Quinta às 09h

Dr. Almir Reis
(OAB/PE 27.685)

Terça às 09h

Dr. Gustavo Nascimento
(OAB/PE 38.094)

Quinta às 09h

Dr.André Campos
(OAB/PE 51.457)

Quarta às 14h

Dra.Flávia Almeida
(OAB/PE 52.768)

Sexta às 9h

CIVIL E PENAL 

Mário Celso Nunues Iório

CREA: 060141.625-D | Terça às 14h
 Obs.: Todas as consultas

 são por ordem de chegada
Recife (81) 3423.4660

ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

acidém acinílc aN sso

Estamos atentos! Faça sua denúncia através do nosso QR CODE

Denúncias Denúncias Denúncias DenúnciasDenúnciasConheça o corpo
 jurídico do Sindmetal-PE PCMA

Alugou um galpão em um bairro chamado gambá em Goiana, e levou 
alguns operadores e máquinas para trabalharem lá nesse galpão fora do cercado do polo. 
Lá já aconteceram vários acidentes, onde um trabalhador levou uma descarga elétrica e 
quase veio a óbito, ficando quase 2 meses em coma. Esse e o tratamento que as empresas 
do SUPLAY PARQUE têm com os seus trabalhadores. Falta de segurança e de perícia por 
parte da engenheira de segurança.O RH junto com a patrimonial e a segurança do 
trabalho vem realizando revista ilegal nos armários do vestiário feminino da empresa.

  SAINT-GOBAIN
 Descaso com os trabalhadoresA gestão da empresa vem realizando diversas 
covardias com os trabalhadores (as), os mesmos não permitem que os trabalhadores 
batam o ponto, para poderem fazer manipulação nos horários, além de ameaçar com 
demissões quem achar ruim. Também vem perseguindo os cipeiros com ameaças de 
demissões após o prazo final do mandato. A supervisora faz o que quer porque segundo 
ela diz, ela que manda e tem o apoio da gestão. Os trabalhadores não aguentam mais 
tanto assedio moral por parte dessa supervisora.

  PMC
 Encarregado Mião lapada vem perseguindo os funcionários no 
banheiro; falta ventiladores nas linhas criticas onde mais precisa de 
ventilação.


