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Mais de 600 trabalhadores metalúrgicos da 
Zona Leste e da Região Central da capital 

participaram, na noite de ontem (terça-feira), 
da quarta Assembleia Regional de mobilização 
da Campanha Salarial Unificada 2017, realizada 
no auditório do Sindicato.

Os trabalhadores aprovaram defender a 
renovação Convenção Coletiva de Trabalho nas 
negociações com os patrões, lutar para garantir, 
na Convenção, direitos que foram tirados pela 
nefasta lei trabalhista, que entrará em vigor em 
novembro. Aprovaram, também, resistir à aplica-
ção da lei (reforma) trabalhista, que tira direitos.

O presidente do Sindicato e da CNTM, Mi-
guel Torres, que comandou a assembleia, ao lado 
do secretário-geral, Arakém, e diretoria, explicou 

ASSEMBLEIA REGIONAL DA ZONA LESTE 
APROVA LUTA DE RESISTÊNCIA PELOS DIREITOS

A LUTA FAZ A LEI

como a lei vai prejudicar os trabalhadores.
“A lei criou novos tipos de contrato de traba-

lho que permitem às empresas contratar traba-
lhadores como PJ (pessoa jurídica), sem registro 
em carteira; contratar por horas de trabalho, para 
serviço eventual, terceirizar. E tudo isso poderá 
ser feito sem nenhuma negociação com os sindi-
catos. As empresas também poderão chamar os 
funcionários efetivos pra negociar banco de horas, 
redução de salário e benefícios, sem o sindicato; 
formar comissão de representantes para negociar 

acordos, PLR, também 
sem o sindicato. Os tra-
balhadores vão ficar 
na mão do patrão; por 
isso, temos que lutar e 
resistir”, afirmou Miguel 
Torres. 

10 DE 
NOVEMBRO
O presidente refor-

çou a convocação para 
o 10 de Novembro, Dia 
Nacional de Luta, Pro-
testos e Greves contra a 
perda de direitos, orga-
nizado pelo movimento 

MOGI DAS CRUZES

dia 18/10 (quarta-feira) na subsede

ZONA OESTE
dia 19/10 (quinta-feira)

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS

Brasil Metalúrgico, e que contará com a participa-
ção de outras categorias e das centrais sindicais.

“Com greves, paralisações e manifestações 
vamos mostrar à população que as mudanças na 
legislação trabalhista não garantem empregos de 
qualidade e vão apenas precarizar as relações de 
trabalho e submeter os trabalhadores à vontade 
patronal, sob ameaça de serem demitidos ou não 
serem contratados se não aceitarem as imposi-
ções”, disse Miguel Torres.

Diretoria - A assembleia foi organizada pe-
los diretores da zona leste, Adriano Lateri, Biro, 
Bombeirinho, Jesus, Josias, Mala, Maurício Forte, 
Mixirica, Nelson, Ninja, Rubens e Zé Luiz e res-
pectivas equipes. Diretores(as) e assessores(as) 
de outras regiões também ajudaram no trabalho 
de convocação.
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NENHUM DIREITO A MENOS!

AÇÃO NAS FÁBRICAS

O jornal “o Metalúrgico” está sendo entregue pelos diretores(as) e assessores(as) aos 
trabalhadores nas fábricas. A edição de outubro destaca a mobilização da Campanha Salarial 

e a convocação para o 10 de Novembro, Dia Nacional de Lutas, Protestos e Greves contra 
a perda de direitos, convocado pelo movimento Brasil Metalúrgico e Centrais Sindicais.

NGK (Mogi) 
Os trabalhadores da fábrica de cerâmica e velas de ignição aprovaram, em assembleia 
com o diretor Sílvio e equipe, a proposta de participação nos resultados de 2017-2018, com 
pagamento do benefício em duas parcelas, outubro/17 e maio de 2018. Na oportunidade, 
o diretor também convocou os trabalhadores para a assembleia regional de mobilização da 
campanha salarial, que será realizada na próxima quarta-feira (18), na subsede em Mogi. 
A assembleia contou com a participação do companheiro Alcindo, presidente do Sindicato 
dos Ceramistas, e equipe de assessores.

NIVETEC 
(zona sul) 

Os trabalhadores 
aprovaram a proposta 

para renovação do 
acordo de PLR e vão 

receber o benefício em 
parcela única, até 7 de 
fevereiro de 2018. A assembleia foi comandada 

pela equipe do diretor Teco.

WEG (Mogi)  
Em assembleia com o 

diretor Paulão e equipe, 
os trabalhadores 

aprovaram paralisar as 
atividades na próxima 

quarta-feira pela PR de 
2017-2018. A empresa 
diz que não tem como pagar o benefício e que os trabalhadores podem 
fazer greve a ir atrás de seus direitos. Eles  também foram convidados 

para participar da assembleia regional de mobilização da Campanha 
Salarial, na próxima quarta-feira, na subsede.

CASTEL
 (zona norte) - Entrega 
de jornal pela equipe 

da diretora Alsira

HIDROPARTS 
(zona leste) - Maurício 
Forte e equipe falando 
da campanha salarial, 
da importância da 
sindicalização e 
distribuindo o jornal do 
Sindicato

LGA e SANAYR 
(zona leste) – Diretor 
Ninja e equipe 
distribuindo jornal e 
convocando para o dia 
10 de novembro

Equipe do 
diretor Emerson

na FIXABRASIL
 (zona leste) 

DI MARTINO e 
GISAMAR - (zona 

norte) - Equipe 
do Diretor Curió 
percorrendo as 

empresas

A LUTA 

FAZ A 

LEI
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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
PARTICIPE!
FAÇA SUA 
DOAÇÃO.

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!

NENHUM DIREITO A MENOS!

AÇÃO NAS FÁBRICAS

MAURIZIO 
(zona norte) - 

Equipe do diretor 
Adnaldo

TORCOMP 
(zona sul) - Equipe 
do diretor Carlão

VENTIL MANETTI 
(zona norte) - 
Equipe do diretor 
Maloca

SABÓ
 (zona oeste) - 

Diretor Ceará e
 equipe na porta 

da empresa


