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A quarta assembleia regional de mobilização 
pelos direitos, realizada sexta-feira (28), 

no Sindicato, aprovou a resistência à aplicação 
da nova legislação trabalhista pelas empresas, 
trabalhar para conscientizar mais trabalhadores 
para os efeitos nocivos da reforma e fortalecer 
a unidade com o Sindicato nesta luta.

A assembleia reuniu trabalhadores de fábricas 
da zona leste da capital e foi comandada pelo pre-
sidente do Sindicato, Miguel Torres, que, junto 
com a diretoria e assessoria está defendendo uma 
ampla campanha de resistência à nova legislação.

“Esta é uma luta de enfrentamento para não 
deixar que essa lei trabalhista seja aplicada. E 
temos que fazer uma campanha salarial forte para 

METALÚRGICOS DA REGIÃO 
LESTE APROVAM LUTAR 
PELOS DIREITOS

incluir na convenção coletiva todas as garantias 
de contratação e negociação tiradas pela reforma 
aprovada no Congresso”, afirmou Miguel Torres.

Na assembleia, o presidente explicou vários 
pontos da legislação que vão tirar direitos, as 
novas formas de contratação, sem registro em 
carteira, e projetou cada um deles num telão, no 
auditório do Sindicato, para que os trabalhadores 
pudessem entender melhor as explicações.

“Não podemos admitir o fim dos nossos 
direitos que levamos mais de cem anos para con-
quistar. Temos aqui que fazer uma reflexão. Fomos 
nós, trabalhadores, que elegemos os deputados 
federais e senadores que votaram contra nós. 
Ano que vem é ano eleitoral; temos que mapear 

os parlamentares que aprovaram essa reforma 
e fazer uma campanha para que eles não sejam 
reeleitos”, afirmou Miguel Torres.

O presidente defendeu a unidade na luta, pediu 
apoio à campanha dos trabalhadores da Nissan de 
Canton, no Mississipi, que lutam pelo direito de 
sindicalização e sofrem com o assédio e as práticas 
repressivas da empresa.

Convocação pra assembleia- A convocação 
dos trabalhadores foi feita pelos diretores Adriano 
Lateri, Bombeirinho, Josias, Mala, Maurício Forte, 
Mixirica, Nelson, Ninja, Rubens e Zé Luiz e res-
pectivas equipes de assessoria.

As próximas assembleias serão realizadas nes-
ta quinta e sexta-feira, nas zonas oeste e leste2.
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SINDICATO PRESTIGIA POSSE DA 
DIRETORIA DOS METALÚRGICOS DE GUARULHOS

O secretário-geral do Sindicato, Arakém, e o di-
retor Adriano Lateri, também vice-presidente 

da Força Sindical estadual, participaram, sábado 
passado, da solenidade de posse da diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, presi-
dido por José Pereira, que foi reeleito. O evento 
foi realizado no Clube de Campo da entidade 
parceira, em Guarulhos. 

Nossos dirigentes levaram a mensagem de 
“sucesso” e “força nas lutas” do presidente 
Miguel Torres e da diretoria ao companheiro 
Pereira e sua diretoria.

Pereira reafirmou que a categoria “pode ter 
certeza de que vamos continuar lutando para 
manter os direitos e garantir mais conquistas 
para os trabalhadores, apesar de toda a pressão 
que está sendo imposta pelo governo Temer”.

O Sindicato realizou hoje o pa-
gamento de duas indenizações 

trabalhistas a um trabalhador e uma 
trabalhadora da categoria, Daiana 
Faria Reis de Oliveira e Gerson Clay-
ton. Os cheques foram entregues pela 
diretora financeira, Elza Costa.

Daiana abriu o processo pelo 
Sindicato em 2013, contra a Metalúr-
gica Prada, de Mogi das Cruzes, que 
a demitiu mesmo sabendo que ela 
estava grávida e tinha estabilidade 
no emprego. O ex-lingotador Gerson 

entrou com a ação contra a Aços Es-
peciais Gerdau em 2010, depois de ser 
demitido sem receber nenhum direito.

A diretora Elza disse que é gra-
tificante auxiliar o trabalhador em 
casos desta natureza. “Estas vitórias 
fazem com que nossa equipe jurídica 
trabalhe cada vez mais por momentos 
como este”.

Para o presidente do Sindicato, 
Miguel Torres, a defesa dos direitos 
é prioridade. "Esta é uma luta perma-
nente pelos trabalhadores", afirma.

SÃO PAULO E
MOGI DAS CRUZES

COPA 2017

ZONA SUL – 
Campo do Satélite 

Dormer 0 X 3 Valeo – Grupo 3

ZONA LESTE – 
Campo União Vila Formosa 

Lorenzetti 0 X 0 Engesig – Grupo 2 
Stamptec 1 X 3 Ferrolene – Grupo 2

ZONA OESTE/NORTE – 
Campo do Sete de Setembro 
Pinguim 0 X 1 Refrin – Grupo 4  

Urba Brosol 1 X 0 VAE – Grupo 4

TRABALHADORES 
RECEBEM INDENIZAÇÕES 
DE PROCESSOS GANHOS 

PELO SINDICATO RESULTADOS DE SÁBADO, 
29 DE JULHO

Lorenzetti X Engesig

Refrin X PinguimThyssem X MWM

BOX MÍDIA

IUGO KOYAMA

TIAGO SANTANA
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CONVOCAÇÃO NAS FÁBRICAS...
...PARA AS ASSEMBLEIAS

REGIONAIS DE MOBILIZAÇÃO, RESISTÊNCIA 
E AÇÃO CONTRA A APLICAÇÃO DA REFORMA 

TRABALHISTA PELAS EMPRESAS

Assembleia com 
trabalhadores da 
BEFRAN e SONDEQ 
(zona oeste) com equipe 
do diretor Erlon e apoio 
da equipe do diretor 
Mala. Convocação para 
assembleia regional dia 3

Próximas
assembleias

regionais

ZONA OESTE - Dia 3 de agosto (5ª feira) 

ZONA LESTE (Fundão) - Dia 4 de agosto (6ª feira)

ZONA OESTE APOIO AOS
TRABALHADORES
DA NISSAN
Nas assembleias nas 
fábricas, os trabalhadores 
estão manifestando apoio 
à luta dos companheiros 
metalúrgicos da Nissan de Canton, no 
Mississipi, pelo direito de sindicalização ao UAW.

Assembleias na ELEKO, 
FAIVELEY e PHB 
ELETRÔNICA (zona oeste) 
com diretor Porfírio e 
participação das equipes 
do diretor Paulão e do 
coordenador Mazutti

COMBUSTOL FUNDESP LOMBARD
Assembleias na COMBUSTOL, 
FUNDESP e LOMBARD 
(zona oeste), de convocação 
para assembleia dia 3 e de 
solidariedade aos trabalhadores 
da Nissan, com diretor Alemão 
e apoio dos diretores Ninja e 
Alsira e equipes

Diretor Ceará e equipe na CARDAL 
(zona oeste) com apoio dos diretores 

Silvio e Lourival e equipes

Diretor Rubens e equipe ajudando a 
equipe do secretário-geral Arakém na 

HIDROMETER (zona oeste)

ELEKO FAIVELEY PHB ELETRÔNICA

Convocação na CASARINI 
EQUIPAMENTOS (zonas 
norte) para a assembleia 
setorial dia 3 com equipe do 
diretor Chico Pança e apoio 
do diretor Maurício Forte e 
equipe

NENHUM DIREITO
A MENOS!

FAÇA PARTE 
DO SEU 

SINDICATO, 
SINDICALIZE-SE!

ASSOCIE-SE
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NENHUM DIREITO A MENOS!

Assembleia na ELOY 
COGUETTO (zona oeste) 
com a equipe do secretário-
geral Arakém e o apoio
do coordenador Noel e 
equipe e da assessoria do 
diretor Rubens

Convocação na YADOIA 
(zona norte) com a equipe 
do diretor Chico Pança e 
apoio do diretor Maurício 
Forte e equipe

Mobilização na HB 
SOLUÇÕES (zona oeste) 
com equipe do diretor Sales

Convocação na 
REFRIN (zona oeste)
com diretores Germano 
e Curió e equipes

Assembleia conduzida pelo 
diretor Erlon e equipe na 
OLVER (zona oeste) com

o apoio da equipe do 
diretor Mala

Assembleia com a equipe 
do secretário-geral 

Arakém na P.A. EQUIP. 
P/ COZINHAS (zona 

oeste) aprova resistência 
às reformas e apoio aos 
trabalhadores da Nissan

Trabalhadores da UNITRON (zona 
norte) aprovam luta de resistência 

e apoio aos trabalhadores da 
Nissan. Assembleia foi comandada 

pelo diretor Chico Pança e equipe 
com apoio do diretor Nivaldo e do 

assessor Xuxa

MÃO NA MÃO
PUNHO CERRADO

TRABALHADOR UNIDO 
JAMAIS SERÁ VENCIDO!

ZONA LESTE NENHUM DIREITO A MENOS!

BUILDING IRMÃOS NERI PARAFIXAR Assembleias de convocação 
na BUILDING, IRMÃOS 
NERI e PARAFIXAR (zona 
leste) com diretor Emerson e 
apoio dos diretores Adnaldo e 
Jamanta e equipes

Diretor Donizeti e equipe na 
ESTEVES (zona leste) com apoio do 

diretor José Luiz e equipe

Convocação na MDC (zona leste), do setor do 
diretor Uélio, com apoio do diretor 

Mixirica e equipes

Assembleia na NORTELE (zona leste)
 com diretor Tito e equipe em apoio 

à diretora Yara
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Convocação na TEKNIA (zona leste) 
com diretor Uélio e participação do 

diretor Maloca e equipes

Convocação na ROLDAN (zona leste) 
com diretora Ester e equipe em apoio 

à diretora Yara

Trabalhadores da PRESMAK
 (zona leste) na luta pelos direitos com

diretor Rodrigo e equipe

F&C PRIME (zona oeste) 
Assembleia com a equipe 

do secretário-geral Arakém 
aprova o acordo da PLR 

2017, com pagamento 
das parcelas em agosto 

e dezembro deste 
ano. Os trabalhadores 

também manifestaram apoio à luta dos companheiros da Nissan pelo direito 
de sindicalização, estão contra as reformas que tiram direitos e foram 

convocados para a assembleia setorial da zona oeste, dia 3 de agosto. Ação 
contou com o apoio do coordenador Noel, diretor Rubens e equipes.

MICHELETTI
 (zona leste) 

Assembleia de aprovação 
do acordo de PLR e de 

convocação para assembleia regional contra as reformas dia 4 
de agosto, com diretora Yara e participação da diretora Ester e 
equipe. Trabalhadores vão receber as parcelas do benefício em 

setembro/17 e abril/18.

MAIS AÇÃO NAS FÁBRICAS NENHUM DIREITO A MENOS!

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais

As doações podem ser 
entregues aos diretores e 
assessores do Sindicato 
nas portas das fábricas ou 
nos seguintes endereços:

SEDE DO 
SINDICATO EM
SÃO PAULO

Rua Galvão Bueno, 
782, Liberdade

SUBSEDE
DE MOGI DAS 

CRUZES
Rua Afonso Pena, 
137, V. Industrial

Assembleias na 
C.PRINT e HTI (zona 

leste) com diretora 
Yara e equipe

Diretores Adriano Lateri e Teco 
comandaram assembleias 
na RANNALE, TAVARES e 
JARRÃO (zona leste) em apoio 
ao diretor Rodrigo e equipe

Diretor Jamanta com cestas básicas doadas  
pela empresa IDEAL MECÂNICA (zona sul) para a 

campanha do Sindicato

RANNALE

TAVARES e 
JARRÃO

C.PRINT

HTI
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