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FAME CONQUISTA TÍTULO DE
CAMPEÃO DA 9ª COPA DOS METALÚRGICOS

O time da Fame sagrou-se campeão da 9ª Copa 
de Futebol de Campo dos Metalúrgicos de São 

Paulo e Mogi das Cruzes. Ganhou de 1 a 0 da Radial, 
na final realizada sábado, dia 25, no Juventus, na 
Mooca. O time da Pinguim venceu por 1 a 0 a equipe 
da Driveway e conquistou o terceiro lugar.

A 9ª Copa também elegeu o melhor Artilhei-
ro: Carlão, da Radial, com 19 gols; melhor golei-
ro: Romário, da Pinguim; e o melhor técnico: Mar-
celinho, da Lorenzetti.

Para Miguel Torres, presidente do Sindicato e da 
CNTM, a Copa foi integrou a categoria, consolidou a 
prática esportiva e valorizou o Departamento de Esportes 
do Sindicato. “Vamos fazer tudo para que no ano que 
vem a 10ª Copa seja ainda melhor. Parabéns a todos os 
trabalhadores que participaram da competição e que 
colaboram com o fortalecimento de categoria no dia a dia 
nas fábricas e nas lutas do movimento sindical unificado 
em defesa dos direitos da classe trabalhadora”.

O diretor Valdir Pereira, coordenador do Departa-
mento de Esportes, agradeceu a presença e o apoio da 
diretoria, assessoria, funcionários do Sindicato e a de-
dicação de sua equipe na organização da competição. 

“A Copa melhora a cada ano. Fizemos a final 
no Juventus e o estádio está lotado. Esta iniciativa 
promove o esporte e o lazer, a integração entre 
os jogadores e incentiva a sindicalização de mais 
companheiros e companheiras ao Sindicato”.

AMISTOSOS
Deu empate no jogo das Metalúrgicas de São 

Paulo 3 (gols de Mari, Yara e Rose) X 3 Projeto Futuro 
Brilhante/Zona Leste. O secretário-geral, Arakém, 
foi o árbitro e apitou com imparcialidade. 

“Nosso time demonstrou preparo físico, ânimo, 
dedicação e interação. Não estamos acostumadas a 
jogar em campo, mas hoje vimos que estamos com 
um bom potencial”, afirmou a diretora Leninha, do 
Departamento da Mulher do Sindicato.

No masculino, o time Paulinho da Força venceu 
por 4 a 3 a Seleção da Copa.

A final da 9ª Copa também teve sorteio de duas 
bicicletas, doadas pela SicoobMetalcred, para os jo-
gadores e um cooler (geladeira térmica) para a torcida.

A competição começou no dia 13 de maio, com 31 
times integrados por mais de 1.000 jogadores metalúr-
gicos, todos sócios do Sindicato.
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Campanha Salarial 2017

A LUTA FAZ A LEI!

Diretores(as) e assessores(as) realizam assembleias demoradas 
nas fábricas ligadas aos grupos patronais 2 (máquinas e 
eletroeletrônicos), 10 (Fiesp), 19-3, Siemesp/Siniem (estamparia de 
metais) para pressionar as empresas a negociarem o acordo salarial 
com o Sindicato e também as suas entidades patronais.

MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS

CAMPANELLA - GREVE (zona leste) – 
Assembleia com diretor Adriano Lateri e equipe 

decretou greve pelo acordo coletivo

ESPAÇO ESPECIAS DE AÇO
(zona norte) – Assembleia com a

equipe da diretora Alsira aprova o acordo 
fechado com a empresa, que é do G10

GE (zona oeste) – Diretor Erlon e
equipe na porta da fábrica falando das 

dificuldades nas negociações com o G2 e 
entregando o jornal da categoria

SUVIFER (zona leste) – Diretor
Maurício forte e equipe

conversando com os trabalhadores

ESMALTEX (zona leste) – Equipe do
diretor Mixirica conversou com os 

trabalhadores sobre o encaminhamento do 
acordo direto com a empresa, que é do G10

LGA (zona sul) – Equipe do diretor Ninja 
conversou com trabalhadores sobe a campanha 
salarial e explicou que a cada ano o Sindicato e 
a categoria terão mais dificuldades para fechar 

o acordo coletivo com o Grupo patronal 10

PRADA (zona sul) - Equipe do diretor Carlão 
fala com os trabalhadores do 2º turno sobre 

a importância deles lutarem, junto com o 
Sindicato, e não aceitarem homologação das 
rescisões de contrato nas dependências da 

empresa. Trabalhadores também pressionam 
pelo acordo salarial.Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR

PALUME e CLEUBER NISHIKIORI (zona leste) – Acordos coletivos 
conquistados e aprovados pelos trabalhadores em assembleias com a 

equipe do diretor Nélson. Empresas são do G10

PALUME CLEUBER

COIMBRA e GOLDEN KRAFT (zona sul) – Mobilização
com equipe do diretor Lourival, que fala sobre a mobilização pelo acordo

coletivo e da importância de todos se sindicalizarem

COIMBRA GOLDEN

5 de dezembro: GREVE NACIONAL contra a reforma da previdência

VALTRA (Mogi) – Secretário-geral Arakém 
comandou, com o apoio da equipe,  assembleia 

que aprovou o acordo salarial, garantindo abono, 
renovação de todas as cláusulas da convenção 
coletiva e não aplicação da lei trabalhista. Os 

trabalhadores também aprovaram banco de horas 
com inclusão de até a 8ª hora. O que passar disso 

será pago como hora extra. 


