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O Sindicato realizou ontem à noi-
te, na Zona Norte da capital, a 

segunda grande assembleia setorial 
de mobilização da categoria para a 
Campanha Salarial 2017. A assem-
bleia foi comandada pelo presidente 
Miguel Torres, com participação 
do secretário-geral, Arakém, toda a 
diretoria e assessoria, que ajudaram 
os diretores Adnaldo, Alsira e Curió, 
responsáveis pelo trabalho sindical 
na região, a convocar os trabalhadores 
nas fábricas.

Miguel Torres chamou a 
atenção dos trabalhadores 
para os efeitos ruins da lei 
(reforma) trabalhista, que 
entrará em vigor em novem-
bro, mês da nossa data-ba-
se. A reforma do governo, 
aprovada no Congresso 
Nacional, tira direitos e traz 
mudanças nas formas de 
contratação, prejudiciais 
aos trabalhadores.

“A lei permite que as empresas 
negociem novas formas de contrato 
de trabalho direto com o trabalhador e 
homologuem as rescisões de contrato 
sem os sindicatos ou o Ministério do 
Trabalho. Essa questão é delicada e a 
gente sabe a pressão que cada um vai 
receber pra aceitar o que a empresa 
quiser e os trabalhadores vão perder 
direitos”, afirmou Miguel Torres.

O presidente explicou 
que a lei vai dificultar 
o acesso do trabalhador à Justiça, 
cobrar dele os encargos trabalhistas, 
dificultar as perícias dos ambientes de 
trabalho e deixou claro como é impor-
tante os trabalhadores se mobilizarem 
para impedir a aplicação da lei.

“Na nossa Convenção Coletiva 
de Trabalho, que estamos negociando 

ASSEMBLEIA COM TRABALHADORES DA
ZONA NORTE APROVA LUTA PELOS DIREITOS

A LUTA 

FAZ A LEI

com o patronato, incluímos direitos 
que foram tirados da CLT e que só 
vamos recuperar com a mobilização e 
a pressão da categoria. O trabalhador 
tem que participar”, afirmou.

LUTA DE RESISTÊNCIA
O presidente falou também sobre 

o Dia Nacional de Lutas, Protestos 
e Greves contra a perda de direitos, 
convocado para o dia 10 de novembro 
pelo movimento Brasil Metalúrgico, 
que reúne entidades de metalúrgicos 
de todo o Brasil filiadas a todas as 
centrais sindicais.

“Vamos fazer uma grande mobili-
zação; vamos ficar em casa ou ir pra 

rua protestar e mostrar que não acei-
tamos essas reformas”, conclamou 
Miguel Torres.

O secretário-geral Arakém re-
forçou a importância da mobilização 
dizendo que “a luta faz a lei e é dessa 
maneira que vamos garantir nossos 
direitos”.

A próxima assembleia regional de 
mobilizaçnao será amanhã, sexta-fei-
ra, na zona sul da capital.

CAMPANHA SALARIAL 2017
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Diretor Tito e equipe 
na ALVORADA (zona 
leste) ajudando o diretor 
Uélio e equipe a convocar 
os trabalhadores para 
a assembleia regional 
nesta sexta-feira

Assembleia na TELAS ARTEL
(zona leste) com diretor Porfírio e equipe 

em apoio ao diretor Emerson

Convocação na GIUSTI (zona leste)
para assembleia regional amanhã com 

diretor Jesus em apoio ao diretor
Donizeti e equipe

MM PASSERINI (zona leste) – 
Assembleia com diretor Rubens e equipe

Assembleia na BEGEL (zona leste), do 
setor do diretor Rodrigo, com as equipes 

dos diretores Carlão e Maloca

Diretor Biro comanda assembleia
na M.M BARADEL (zona leste) em

apoio ao diretor Uélio

C.PRINT (zona leste) – Diretora Yara e 
equipe comandam assembleia com apoio 

do diretor Maurício Forte e assessoria

Assembleia na HAGANA (zona leste) com 
diretor Lourival em apoio ao diretor Uélio

POTENTE (zona leste) - Convocação
para assembleia nesta sexta-feira

 com a equipe do diretor Carlão em apoio 
ao diretor Rodrigo

Zona Leste (Itaquera): dia 6/10 (sexta-feira)

Zona Leste e região central: dia 10/10 (terça-feira)

Mogi das Cruzes: dia 18/10 (quarta-feira)

Zona Oeste: dia 19/10 (quinta-feira)

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS

Diretoria e equipes ajudam diretores(as) da ZONA LESTE a convocar os 
trabalhadores nas fábricas para a assembleia regional de mobilização que 

será realizada amanhã, sexta-feira, em Itaquera.

   CAMPANHA 

SALARIAL 2017 CONVOCAÇÃO PARA AS ASSEMBLEIAS
REGIONAIS DE MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA

Mobilização na ONEEL (zona leste) com a 
equipe do diretor Rodrigo
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Assembleia de convocação na MONTEPINO 
(zona leste) com diretor Donizeti e equipe

Convocação na MRW e na PARAFIXAR (zona leste) com diretor
Ninja e equipe em apoio ao diretor Emerson

MRW PARAFIXAR

Equipe do diretor Uélio comanda 
assembleia na SPARFLEX (zona leste)

Diretor Ceará e equipe comandam assembleia na 
TROCAR (zona leste), do setor da diretora Yara

SERAC (zona leste) - Convocação para assembleia 
nesta sexta-feira com diretor Rodrigo e equipe

Assembleia na REPUXAÇÃO TAVARES 
(zona leste) com diretor Adriano Lateri e 

equipe em apoio ao diretor Rodrigo

CAMPANHA SALARIAL

Convocação para a Assembleia Regional dia 10, no Sindicato

Equipe do diretor José Luiz comanda assembleias
na CENTRAL MESH e ELASA e na ZAMPESE (zona leste)

CENTRAL MESH e ELASA ZAMPESE

Assembleia na ARIETE (zona leste) com 
diretora Sonete e equipe em apoio ao 

diretor Donizeti

ALUMÍNIO FULGOR (zona leste) – 
Convocação com diretor Mixirica e equipe

ARCOIR (zona leste) – Assembleia com 
diretor Nélson e equipe

Equipe do diretor Jesus comanda 
assembleia na BEGHIN (zona leste) em 

apoio ao diretor Josias

SPOT JAGUARA (zona oeste) – Diretor 
Erlon e equipe chamando trabalhadores 

para assembleia regional dia 19/10

A LUTA

FAZ A LEI
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MAIS AÇÕES
NAS FÁBRICAS

PARTICIPE!
FAÇA SUA DOAÇÃO.

SINDICALIZE-SE!

OUTUBRO
ROSA

Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes 

apoia a luta de prevenção
ao câncer de mama

ALGE (zona leste) 
Diretor Nelson e equipe comandam 
assembleia de aprovação do acordo de PLR, 
com pagamento das parcelas em novembro 
e fevereiro. Os trabalhadores também foram 
convocados para a assembleia regional da 
Campanha Salarial, que será realizada na 
próxima terça-feira, no Sindicato.

STECK (zona leste) 
Equipe do diretor Uélio acompanhando a

eleição da Cipa na empresa

FERROLENE (zona leste)
Diretor Bombeirinho e equipe acompanhando a 

eleição e a apuração da Cipa na empresa

STOCK PERFIL (zona oeste)  
Assembleia de implantação da 

SicoobMetalcred – cooperativa de 
crédito dos metalúrgicos – na empresa 

com a equipe do diretor Germano e 
participação do companheiro Danilo, 

gerente comercial da Metalcred

IDEAL MECÂNICA (zona sul) 
Diretor Jamanta e equipe conversando com os 
trabalhadores e colhendo assinaturas para o 
projeto de lei de iniciativa popular que pede a 
revogação da lei (reforma) trabalhista.

GREVES, 

PARALISAÇÕES E 

MANIFESTAÇÕES

Dia Nacional de
Luta e Defesa de 
Nossos Direitos

10 DE
NOVEMBRO

As Quartas de Final serão 
encerradas no próximo sábado, 

dia 7. As partidas serão entre os 
times:

Driveway X ThyssenKrupp
Fame X Truckvan
Radial X MWM

Pinguim X Aratell
Vá aos campos acompanhar, 

torcer e se confraternizar!


