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A campanha nacional ‘Movimento Resis-
tência – Por um Brasil Melhor’, coorde-

nado pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores 
(FST), realizou nesta terça, uma reunião na 
sede da Federação dos Trabalhadores na 
Alimentação do Estado de São Paulo, para 
organizar as ações do movimento contra os 
ataques aos direitos trabalhistas.

O encontro reuniu mais de 80 dirigen-
tes sindicais ligados às Confederações que 
integram o Fórum, e de outras entidades de 
classe, e definiu fazer em 27 de outubro, 
às 10h, uma grande manifestação em São 
Paulo, em frente ao Teatro Municipal, para 
informar e mobilizar a população contra as 
reformas que tiram direitos e são prejudi-
ciais à toda a sociedade.

Pela CNTM (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Metalúrgicos), repre-
sentando o presidente Miguel Torres, 
participaram o secretário-geral do Sindicato 

O Comando de Negociação da Campanha Salarial 
Unificada 2017 realizou, hoje, a primeira reunião de 

negociação com o Sindicato da Indústria de Fundição. O 
encontro foi realizado na sede da Federação dos Metalúr-
gicos do Estado de São Paulo e terminou sem novidades. 

Nossos dirigentes deixaram claro que querem 
renovar todas as cláusulas da Convenção Coletiva 

de Trabalho por dois anos, e negociar aumento real 
de salário e abono. Os representantes patronais não 
tomaram posição em relação às reivindicações dos 
trabalhadores e nova negociação foi marcada para o 
próximo dia 23.

A reunião contou com a participação dos diretores 
do nosso Sindicato Teco, Leninha e Erlon e Ortiz.

AVANÇAM A MOBILIZAÇÃO E A UNIDADE 
CONTRA AS REFORMAS DO GOVERNO
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#RESISTÊNCIA

10 DE NOVEMBRO
será mais um forte dia de protestos contra as "deformas" do governo. 
O movimento sindical e a classe trabalhadora, com unidade e organização, 
têm propostas para o Brasil se desenvolver, com geração de empregos de 
qualidade e respeito aos direitos. Participe!

Miguel Torres
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das 
Cruzes e da CNTM e vice-presidente da Força Sindical

A LUTA FAZ A LEI

H Fórum Sindical fará protesto em São Paulo no dia 27/10

H 10 de Novembro será Dia Nacional de Luta pelos direitos 

dos Metalúrgicos de São Paulo, 
Arakém, e a vice-presidente da 
CNTM, Mônica Veloso. Também 
presentes os diretores do Sin-
dicato Rodrigo e Sales, e José 
Silvestre, do Dieese.

“O momento é de união de 
todas as categorias, de todas 
as Centrais, para enfrentar o 
desmonte da legislação traba-
lhista, com ações de resistência 
em defesa dos trabalhadores”, 
disse Arakém.

O FST é coordenado por Ar-
tur Bueno de Camargo, que também preside 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Alimentação (CNTA Afins), e lidera um 
abaixo-assinado para um projeto de lei de 
iniciativa popular que pede a revogação da 
reforma trabalhista. A ideia é entregar as 
assinaturas no Congresso Nacional no início 

de novembro.
O FST também participará 

do 10 de Novembro, Dia Na-
cional de Lutas em Defesa dos 
Direitos, somando força com o 
movimento Brasil Metalúrgico 
e as centrais sindicais.

Negociação com Sindicato de FundiçãoCAMPANHA SALARIAL 2017
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   CAMPANHA 

SALARIAL 2017

MOGI DAS CRUZES
dia 18/10 (quarta-feira) na subsede

ZONA OESTE
dia 19/10 (quinta-feira)

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS

CONVOCAÇÃO NAS FÁBRICAS
Hoje foi mais um dia de ir às fábricas da 

ZONA LESTE da capital convocar os trabalhadores  
para a quarta Assembleia Regional de mobilização 

da categoria, realizada na noite desta terça-feira no 
Sindicato. Diretores(as) e suas equipes de outras regiões 

da capital e de Mogi ajudaram nesta tarefa. Confira:

AMR e CARTEC - Diretor Maurício Forte e equipe convocando os trabalhadores para a 
assembleia desta terça-feira. Ação contou com a participação do diretor Chico Pança e equipe

AMR CARTEC

ALUMÍNIO BRILHANTE - Convocação
com a equipe do diretor Emerson em apoio ao 

diretor Mixirica e equipe

BINKAFER - Mobilização com diretor Alemão e 
equipe em apoio ao diretor Adriano Lateri

Equipe do diretor Nelson
com trabalhadores da AROUCA

Assembleia com diretores Silvio e Sales e 
assessor Noel na CONESTEL e GLOBO

(setor do diretor Josias)

Diretor Maloca e equipe comandam
assembleia na DELTAMAR em apoio ao

diretor Adriano Lateri

AZ4 - Assembleia de convocação
com a equipe do diretor Jesus

Participação do diretor 
Porfirio e equipe 
na assembleia com 
trabalhadores da 
FUNDIÇÃO JALES e 
ERGOLIFE comandada 
pelo diretor Ninja

HEAVYSTEEL - 
Diretor Bombeirinho 
e equipe comandam 
assembleia de 
convocação com 
participação do 
diretor Curió e 
assessores
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Convocação na AÇODEC com diretor Ceará e 
equipe em apoio ao diretor Bomberinho e equipe

Mobilização na MM PASSERINI com diretor 
Rubens e equipe do diretor Lourival

Assembleia na M.S 
BRINDES com diretor 
Nélson e equipe 
e participação de 
assessores do diretor 
Gemano

Diretor Erlon comanda assembleia na 
EQUACIONAL (setor do diretor Rubens) com 

apoio da equipe do diretor Lourival

Assembleia na INTERSEK com
diretor Nélson e equipe e apoio da equipe do 

diretor Gemano

MURIAÇO 
DO BRASIL - 
Convocação e 
unidade na luta 
com diretor Chico 
Pança e equipe em 
apoio ao diretor 
Maurício Forte

BUZAS - Diretora Sonete e equipe realizam 
assembleia em apoio ao diretor Jesus

RODAGÁS - Mobilização com diretor
Adriano Lateri e equipe

LORENZETTI Henry Ford - Assembleia
de convocação na madrugada com diretor

Ninja e equipe

Diretores Cristina e Nivaldo 
comandando assembleia na 
PIZZA em apoio ao diretor 
Biro e falando da importância 
de todos serem sindicalizados 
para fortalecer as lutas do 
Sindicato

METALÚRGICA VALE - Diretor Biro comanda 
convocação na fábrica

CONSERVADORA PAULISTA DE BOMBAS - 
Diretor Mixirica e equipe discutem a luta

do Sindicato com os trabalhadores

Convocação na 
DICOMPEL com a 
equipe da diretora Ester 
em apoio ao diretor 
Nelson e equipe

CAMPANHA SALARIAL 2017
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Assembleia na 
SBM (zona sul) 
com diretor Uélio e 
equipe em apoio ao 
diretor Mala

TS SHARA - Mobilização com equipe
do diretor Rodrigo

Diretor Jesus 
comanda assembleia 
na VIGOR com apoio 
do diretor Donizeti e 
sua equipe

SPTF e AR TREJOR - Diretor 
Maurício Forte e equipe 

comandam convocação dos 
trabalhadores das duas 

empresas

Assembleia na TUBOPEÇAS com
diretor Nélson e equipe

Diretores Rodrigo e Leninha mobilizando 
trabalhadores da ZILMER (setor do diretor Mala) 

para a assembleia regional de hoje

Força na assembleia de convocação
na SUBRES com diretores Bombeirinho,

Curió, Ceará e equipes

Assembleia na USICON com equipe do diretor 
Gemano em apoio ao diretor Nelson e equipe

NENHUM 

DIREITO A 

MENOS !

Equipe do diretor Jamanta comanda assembleia 
na ROAPLAS em apoio ao diretor Mixirica

SAMOT - Convocação com
diretor Mala e equipe

Equipe do diretor Ninja comandando
assembleia na DALMET

MÃO NA MÃO
PUNHO CERRADO

TRABALHADOR UNIDO 
JAMAIS SERÁ VENCIDO!
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MAIS AÇOES NAS FÁBRICAS
ALBAFER – FIM DA GREVE (zona norte)
Os trabalhadores encerraram hoje, com vitória, a 
greve deflagrada ontem contra os atrasos de salário. 
Em assembleia com a diretora Alsira e equipe, eles 
decidiram voltar ao trabalho depois que a empresa 
prometeu pagar na próxima sexta-feira o salário 
atrasado do último dia 5. A empresa também 
prometeu não atrasar mais os salários.

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais

OUTUBRO
ROSA
Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo e Mogi das Cruzes
apoia a luta de prevenção ao

câncer de mama

A LUTA 

FAZ A 

LEI

PARTICIPE!
FAÇA SUA 
DOAÇÃO.

FRADEL AP. 
MÉDICOS

UNIKA ESQUADRIAS 
METÁLICAS

CAMPANHA DE 
SINDICALIZAÇÃOASSOCIE-SE

O Sindicato está fazendo uma Campanha de Sindicalização 
mais intensa, para conscientizar os trabalhadores, mostrar 

que estar unidos na luta é mais eficaz e dá mais resultado, e 
fortalece o Sindicato e a sua representatividade no cenário  

econômico e político. Diretores(as) e assessores(as) estão indo 
às fábricas com mais este objetivo. A luta não para!

Equipe da diretora Cristina nas empresas 
na zona sul coletando assinatura dos 

trabalhadores ao abaixo-assinado de iniciativa 
popular que pede a revogação da lei (reforma) 
trabalhista. Os trabalhadores apoiam as ações 

do Sindicato em defesa dos direitos.

NENHUM DIREITO A MENOS!


