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Reunida nesta quinta-feira, a 
diretoria executiva da CNTM 

avaliou que 2017 foi um ano difícil 
para o movimento sindical e para 
os trabalhadores, principalmente 
perante as reformas aprovadas no 
Congresso Nacional que atacam os 
direitos sociais, trabalhistas e pre-
videnciários, mas que a resistência 
vai continuar.

“Mesmo com as dificuldades, 
continuaremos mobilizados contra a 
reforma da Previdência que o gover-
no busca aprovar no Congresso, em 
defesa da manutenção das conquis-
tas históricas dos trabalhadores, 
pelo fortalecimento do movimento 
sindical como protagonista das 
lutas pela retomada do desenvol-
vimento econômico do País e pela 
unidade da categoria metalúrgica 
em todas as lutas”, afirmou Miguel 

Torres, presidente da CNTM e do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes e vice-pre-
sidente da Força Sindical.

Miguel Torres comandou a reu-
nião, que foi realizada na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes e reuniu 
outros 15 dirigentes da confedera-
ção nacional.

A LUTA 

FAZ A

LEI!

“Certamente, o corte da Selic em 0,5 ponto percentual será visto como um 
grande benefício do governo para a economia, mas esta redução não é nenhum 

favor e tampouco alivia o sofrimento de milhões de brasileiros que precisam 
de emprego (de qualidade), renda, saúde, moradia.
Essa redução ínfima da taxa, para 7% ao ano, não vai ajudar a construir 
moradia popular, saneamento básico, melhorar o atendimento da saúde e 
outros serviços básicos.

A Selic, que serve de referência para outras taxas de juros cobradas 
pelo mercado financeiro, não vai influenciar nenhuma queda 

radical, e necessária, nos financiamentos pessoais, da 
produção, cheque especial, que vão continuar absurdas.

O modelo econômico eleito pelo governo continua 
prestigiando o grande capital, a exemplo 

das reformas em curso no País, que vão 
precarizando a vida dos trabalhadores e 

trabalhadoras.”

Miguel Torres
Presidente

Diante da redução
da taxa Selic de 7,5% 
para 7% ao ano, pelo 
Copom, o presidente
do Sindicato e da
CNTM, Miguel 
Torres, divulgou 
ontem a seguinte 
nota:

Nota sobre a Selic
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A LUTA FAZ A LEI!

NENHUM DIREITO A MENOS!

ALEXANDRE 
MICHELIN – 
Assembleia na 
empresa ligada ao 
Sindilux (G10) com 
diretora Yara e equipe

NIQUELAÇÃO 
e CROMEAÇÃO 
EHS – Trabalhadores 
aprovam o acordo 
com renovação da 
Convenção Coletiva. 
Empresa é ligada ao 
Sindisuper (G10) -  
Equipe do diretor Jesus

VENTISILVA – 
Diretor Mixirica e 
equipe explica o 
dissídio coletivo e 
a importância da 
manutenção da 
Convenção Coletiva

BEGHIM – 
Assembleia sobre o 
acordo com o G2 com 
diretor Josias e equipe

ZONA LESTE

CALHA FORTE 
– Trabalhadores 

decidem parar pelo 
aumento salarial 

(G10) – Diretor 
Bombeirinho e equipe

CIRMONT – 
Trabalhadores 

conquistam reajuste 
salarial e folgas nos 
dias 26 e 29/12 e 2 

de janeiro - Equipe do 
diretor Uélio

FREZADORA 
BANDEIRANTES 
e SCALA – 
Trabalhadores 
estão na luta com o 
Sindicato - equipe do 
diretor Nélson

LKW e GOODWAY 
e METALFRIO – 
Diretor Maurício Forte 
esclarecendo dúvidas 
sobre o dissídio coletivo e 
trabalhadores aprovam a 
contribuição assistencial

BANDEIRANTES
LKW E GOODWAY

SCALA

METALFRIO
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Equipe do diretor 
Maloca com 
trabalhadores da 
ESTILO PINTURAS

MAURIZIO – 
Assembleia com 
diretor Adnaldo e 
equipe

ZONA NORTE

AUTOSTAR 
BLINDAGEM – 
Assembleia com 
diretor Jamanta 
e equipe rejeita 
reajuste proposto 
pela empresa (G10)

BIKY – Equipe do 
diretor Zé Silva 
na empresa de 
eletroeletrônicos (G2)

ZONA  SUL

WALBER – 
Assembleia com 

diretor Alsira e equipe 
aprovou a Convenção 
Coletiva de Trabalho 

assinada com o G2 
e a contribuição 

assistencial

YADOYA 
FURADEIRAS – 
Equipe do diretor 

Chico Pança esclarece 
e trabalhadores 

aprovam o acordo 
assinado com o G2

ALTAMIRA – Acordo 
aprovado na empresa 

do G10 com diretor 
Curió e equipeA LUTA 

FAZ A LEI!

CROMAQ CROMEAÇÃO, HUMBERTO PICOLI e TEMASP – Trabalhadores aprovam acordo coletivo 
assinado pelo Sindicato. Empresas são ligadas ao Sindisuper e Sindimec, do G10 – Equipe do diretor Teco comandou assembleias

CROMAQ

HUMBERTO PICOLI
TEMASP
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ROTOFLEX e 
FIPLAST e TEMASP 
– Assembleia com 
equipe do diretor 
Teco aprovou a 
convenção coletiva 
com contribuição 
assistencial na 
empresa do G2

ZILMER – Diretor 
Mala e equipe 
explicando o acordo 
assinado com o G2

ZONA  SUL

ZONA  OESTE

GLOBAL e THERMA – 
Equipe do diretor Lourival 

esclarece o acordo coletivo 
e fala da importância da 
contribuição assistencial 
para a continuidade das 

lutas do Sindicato

GLOBAL

THERMA

CALHAS HÍDRICON e 
GEVVI GAMA – Diretor 
Porfírio e equipe falando 
sobre o dissídio coletivo 

e sindicalização nas 
empresas do G2

PARATEC PARA-
RAIOS e PRISCEL 
– Assembleias com 
diretora Sonete e 
equipe sobre o acordo 
assinado com o G2

CALHAS HÍDRICON

PARATEC

GEVVI GAMA

PRISCEL

A LUTA 

FAZ A LEI!

BEFRAN – 
Diretor Erlon e 
equipe explicando 
a importância 
da contribuição 
assistencial para 
a manutenção do 
Sindicato

VOITH – Equipe 
do diretor Sales 
explicando para 
os trabalhadores o 
acordo fechado com o 
Sindimaq (G2)

GP ISOLAMENTO 
– Trabalhadores 

aprovam ir à greve 
se a empresa não 
negociar o acordo 

coletivo – Equipe do 
diretor Alemão



SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A

LUTA DO SEU SINDICATO! 
ASSOCIE-SE
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AP 
EQUIPAMENTOS 
(Mogi) – Diretor 
Silvio e equipe 
tiram dúvidas sobre 
o acordo coletivo 
e os impactos das 
reformas trabalhista e 
previdenciária

VALPEC (Poá) – 
Mobilização por 
aumento real com 
diretora Ester e equipe

MOGI E POÁ

A LUTA FAZ A LEI!

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS
SISTEMATH 
(zona sul)
Em assembleia com 
diretor Ninja e equipe 
trabalhadores decidem 
voltar ao trabalho após 
um dia de paralisação 
pelo juro do atraso 
salarial.

POWER TUBOS 
(Poá)

Após muita negociação, trabalhadores 
conquistam reajuste no tíquete-refeição 

e cesta básica. Negociação com a 
empresa foi conduzida pela diretora 
Ester e equipe com participação da 

comissão de fábrica.

MRW (zona leste)
Em assembleia com 
a equipe do diretor 
Emerson trabalhadores 
decidem paralisar as 
atividades para que 
a empresa assine o 
acordo da PLR de 2017.

NENHUM 

DIREITO A

MENOS!
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