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“Travamos muitas batalhas, o ano não 
terminou e estamos com a faca da reforma 
da Previdência no pescoço. Temos que 
continuar firmes no enfrentamento, 
inclusive contra a aplicação da reforma 
trabalhista que vai prejudicar muito os 
trabalhadores.”

SA
LARIAL 2017

CAMPANHA

Sindicatos, Federações e Confederações

do Movimento Brasil Metalúrgico 

convocam trabalhadores, trabalhadoras e 

todas as entidades sindicais a se unirem 

numa grande mobilização nacional 

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA! 

EM DEFESA DA APOSENTADORIA!

Unidade! 

Mobilizacao! 

Luta!

Reforma da Previdência

SE BOTAR
PRA VOTAR, O 

BRASIL VAI PARAR!

MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS…
...pela Convenção Coletiva de Trabalho nas empresas dos grupos 

patronais que não fecharam o acordo e contra a reforma da Previdência

DIFUS-AR – GREVE 
(zona leste) – Segundo 
dia de greve na empresa 
pelo reajuste salarial e pela 
renovação da convenção 
coletiva de trabalho – Ação 
comandada pelo diretor 
Adriano Lateri e equipe

ALSTOM INSTALAÇÕES 
(zona oeste) – Equipe 
do diretor Erlon expõe 
as dificuldades das 
negociações salariais e 
divulga a Cooperativa de 
Crédito dos Metalúrgicos 
junto com o gerente da 
SicoobMetalcred, Danilo

A LUTA CONTINUA!



www.metalurgicos.org.br 12 DE DEZEMBRO 2017 - Nº 421
Acesse e curta

/MiguelTorresFS
SA

LARIAL 2017
CAMPANHA MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS

VOESTALPINE BÖILHER 
(zona sul) 
Acabou a greve da 
empresa. Depois 
da paralisação dos 
trabalhadores, ontem, 
a empresa chamou o 
diretor Carlão e equipe pra 
conversar e fechou acordo 

com reajuste salarial de 1,83%, 
abono de 15% e renovação 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho. A empresa vai 
assumir 50% das horas 
paradas e os trabalhadores 
vão compensar o restante. 

Segundo Carlão, a unidade venceu e quebrou a intransigência da empresa, 
que é do grupo 10 e há cinco anos não assinava o acordo salarial. O diretor 
agradeceu o apoio da diretoria e da assessoria do Sindicato que ontem e hoje 
foram pra porta da fábrica em apoio ao movimento.

ALBAFER 
(zona norte) – 
Diretoria Alsira comandou 
assembleia de aprovação 
dos trabalhadores ao 
convênio da empresa com 
a SicoobMetalcred. Ação 

contou com a presença de Danilo, gerente da cooperativa 
de crédito dos metalúrgicos

CFU (zona norte) –
Diretor Curió e equipe 
em assembleia na 
empresa do G10

ALUMÍNIO FULGOR 
(zona leste)

Assembleia pelo acordo 
coletivo com diretor 

Mixirica e equipe. Empresa 
é ligada ao Siamfesp, que 
não assinou a convenção 

coletiva

DECA 
(zona oeste)

Assembleia com diretor 
Ceará e equipe aprovou 
a pauta para discussão 

do acordo coletivo com a 
empresa, que é ligada ao 

Siamfesp 

ANTOGAL e CSR 
(zona leste) – 
Trabalhadores 
aprovam o acordo 
coletivo com 
renovação da 
convenção coletiva e 

concordam com a contribuição 
assistencial. Assembleia 
foi comandada pelo diretor 
Maurício Forte e equipe. 
Empresas são do G10

ANTOGAL

CSR

EUROTRON- 
EUROTRONICS 
(zona sul) – Diretor 
Nivaldo explicando o 
processo das negociações 
que garantiram as 
cláusulas sociais da 
convenção coletiva

JJS (zona oeste) – 
Assembleia de aprovação  
do dissídio coletivo da 
empresa (G10) com a 
equipe do diretor Porfírio

MET. SÃO JOÃO 
 (zona oeste) – 

Mobilização contra a 
reforma previdenciária 

e pelo fechamento 
do acordo coletivo na 
empresa do G10 com 

equipe do diretor Sales

MICHELETTI 
(zona leste) – 
Diretora Yara e 

equipe conversou com 
trabalhadores sobre 
campanha salarial e 

reforma da Previdência. 
Empresa é do G10

A LUTA FAZ A LEI!
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LORENZETTI e 
PEXTRON
(zona leste) –
Diretor Ninja e equipe nas 
empresas do G2 falando 
da necessidade de a 

categoria manter a estrutura 
sindical para continuidade das 
lutas do Sindicato

LORENZETTI

PEXTRON

OLVER 
(zona oeste) – 
Assembleia com diretor 
Erlon e equipe aprova o 
acordo salarial negociado 
com a empresa (G10) 
e a manutenção da 
contribuição assistencial

SCHNEIDER (Poá) 
– Em assembleia com 
diretora Ester e equipe 
trabalhadores demonstram 
disposição de lutar pelo 
aumento real no retorno 
das férias coletivas

ALFAG DO BRASIL 
(Mogi) - 
Equipe do diretor Silvio 
comandou assembleia que 
aprovou o acordo coletivo 
na empresa do G10, e o 

acordo de PLR, com pagamento do beneficio em parcela 
única, no dia 20 de dezembro.

LENKE (zona oeste) - 
Reunidos com a equipe 
do diretor Porfírio 
trabalhadores aprovaram 
o acordo coletivo com 
aumento real e renovação 

da convenção coletiva de trabalho, e o acordo de PLR com 
pagamento do benefício em parcela única, em março.

Diretor Rodrigo e equipe 
em assembleia com 
trabalhadores de várias 
empresas da zona leste 
ligadas ao Siamfesp, que 
não assinou a convenção 
coletiva de trabalho. Ação 
contou com a participação 
da diretora Leninha

PHOENIX 
(zona oeste) – 

Equipe do diretor Alemão falando 
sobre as negociações com o 

G2, a importância de manter a 
Convenção Coletiva e da luta que 

não pode parar

POLY (zona leste) – Em assembleia com diretor 
Donizeti e equipe, trabalhadores decidem que vão 
cruzar os braços se a empresa, ligada ao Siamfesp, 

não fechar o acordo salarial
R.P.A (zona oeste) –  Assembleia com a equipe da 

diretora Sonete na empresa

RITTAL (zona oeste) – Diretor Erlon e equipe 
na empresa do G2 explicando a importância da 
contribuição assistencial para a manutenção do 

Sindicato e suas lutas

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

NENHUM DIREITO A MENOS!

A LUTA FAZ A LEI!
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“SE BOTAR PARA VOTAR,
O BRASIL VAI PARAR!”

MENDONÇA CALHAS E 
RUFOS (zona sul) - 
Trabalhadores aprovaram 
a proposta da PLR para 
receber em parcela única 
até 28 de fevereiro/18. 
Assembleia foi comandada 
pela equipe do diretor Teco.

RITTALL
(zona oeste) - 
Equipe do diretor Erlon 
acompanhando a eleição 
de comissão de fábrica da 
empresa

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

A LUTA FAZ A LEI!

CORAL MEU GURI CANTA NO FESTIVAL 
DE NATAL DO CENTER 3 NESTA 5ª FEIRA

O Coral Meu Guri vai se apresentar na programação 
do Festival de Natal do Shoping Center 3, na Aveni-

da Paulista, 2.064, nesta quinta-feira, ao meio-dia. 
Regidos pelo maestro Nilson José Pereira, crianças 

e adolescentes vão cantar e tocar músicas natalinas 
e outras variações. O festival, que acontece de 4 a 22 
deste mês, mobiliza artistas e o público em torno de 

uma série de apresentações musicais.
Vale a pena conferir e prestigiar!

NOSSA REALIDADE!
O Brasil registrou um homicídio a cada dez minutos entre 2001 
e 2015. Foram 786.870 vítimas em 15 anos. Nem as guerras e os 
atentados pelo mundo fizeram tantas vítimas. As informações 
são do sistema Datasus, do Ministério da Saúde e IBGE.
Tomando como referência a população de algumas cidades, 
em 15 anos o Brasil exterminou uma Lisboa e meia, capital de 
Portugal que tem em torno de 506 mil habitantes.
Do total dos assassinatos, 56% foram de pessoas com até 29 
anos e 63% das vítimas são negras ou pardas.

PAULO SEGURA


