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Estamos mobilizados contra a reforma governista 
da Previdência e em defesa dos direitos da classe 
trabalhadora.

“SE BOTAR PARA VOTAR,

O BRASIL VAI PARAR!”

MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS…
...Contra a reforma da 
Previdência, pela Convenção 
Coletiva de Trabalho nos 
grupos patronais que ainda 
não fecharam o acordo 
salarial coletivo

BÖILHER (zona sul) – A 
mobilização na empresa, que 
não aceita negociar o acordo 
coletivo, ganhou hoje o apoio 
dos diretores do Sindicato 
Biro, Leninha, Alsira, Mixirica, 
Jamanta, Jesus, Erlon, Sales, 
Maloca, Maurício Forte, 
Porfírio, Zé Silva e das equipes 

dos diretores Uélio, Yara, Teco, Sonete, Chico Pança, Lourival, Curió, 
Tito, Emerson. A ação foi comandada pelo diretor Carlão e equipe e 
será mantida por causa da intransigência patronal.

AR. TREJOR (zona leste) 
– Equipe do diretor Maurício 

Forte esclarece dúvidas 
sobre o acordo salarial. 

Trabalhadores concordam 
com a contribuição 

assistencial e dizem não à 
reforma da Previdência

DIFUS AR (zona leste) 
– Trabalhadores entram 
em greve pelo reajuste 
salarial e renovação da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho – Assembleia 

com diretor Adriano 
Lateri e equipe

SONDEQ (zona 
oeste) – Diretor Erlon 
e equipe reuniram os 
trabalhadores para 
explicar a importância da 
contribuição assistencial. 
Empresa é do G2

TECNAN (zona leste) 
– Trabalhadores aprovam 
o acordo coletivo de 
trabalho – Equipe do 
diretor Nélson

paulo segura
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H.B. SOLUÇÕES (zona 
oeste) – Equipe do 
diretor Sales comanda 
assembleia informativa 
sobre o dissídio (G2), 
contra a reforma da 
Previdência e o fim 
da ultratividade das 
convenções coletivas

LORENZETTI (zona 
leste) – Diretor Ninja 
e equipe esclarecem 
dúvidas dos trabalhadores 
quanto ao desconto da 
contribuição assistencial

CARDAN BRAZ (zona leste) 
Trabalhadores aprovam acordo de PLR 
com pagamento das parcelas em julho 
e agosto de  2018. Assembleia foi 
comandada pela equipe do diretor Nelson 
e aprovou, também, o acordo coletivo

LUX ESQUADRIAS (zona leste) 
Em assembleia com a equipe do 

diretor Donizeti, trabalhadores aceitam 
a proposta de acordo da PLR, com 

pagamento em duas parcelas: 12 de 
dezembro/17 e 11 de janeiro/18.

SCHNYDER (zona 
sul) – Equipe do diretor 

Biro falando sobre as 
negociações salariais, 

a importância da 
sindicalização e sobre a 

reforma da Previdência que 
vai dificultar a aposentadoria

SATO AUTO-ID e 
DIMETIC

(zona sul) – 
Assembleia com a 
equipe da diretora 

Cristina discutiu  
sobre a dificuldade 

nas negociações 
com o G2, reformas trabalhista e previdenciária e a importância 

da contribuição assistencial acertada no dissídio coletivo

J.K.R (zona sul) 
– Assembleia com 
equipe do diretor 
Teco aprova acordo 
negociado com a 
empresa, que é ligada 
ao Sindimec (G10)

SERAC (zona leste) – 
Diretor Rodrigo e equipe 
explicando para os 
trabalhadores a importância 
da contribuição assistencial 
para a continuidade das 
lutas do Sindicato e a 
manutenção dos serviços. 
Empresa é do G2

OGC (zona sul) – 
Assembleia com a 

equipe do diretor 
Tito pra falar sobre a 
forma de pagamento 

do abono salarial 
acertado no acordo 

coletivo

A LUTA 

FAZ A 

LEI!

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS…

Diretora Yara participou, hoje, do debate 
promovido pelo Inspir (Instituto Sindical 
Interamericano pela Igualdade Racial), 

sobre “Os impactos da reforma trabalhista 
para os trabalhadores negros e negras”.

DEBATE
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O BRASIL VAI PARAR!”

SATO

DIMETIC


