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MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS…

                          METALÚRGICOS FARÃO 
MANIFESTAÇÃO CONTRA REFORMA

DA PREVIDÊNCIA NESTA 5ª FEIRA

pela Convenção Coletiva de Trabalho nas
empresas dos grupos patronais que não assinaram o
acordo salarial e contra a reforma da Previdência

DIFUS-AR – GREVE
(zona leste) – Trabalhadores no 
3º dia de greve e acampados na 
porta da empresa pelo aumento 
real de salário, cesta básica, 
convênio médico, tíquete-refeição 
e melhorias no ambiente de 
trabalho – Diretor Adriano Lateri 
e equipe

ARAKI (zona oeste) – 
Equipe do diretor Alemão 
informando sobre a 
aplicação do reajuste salarial 
e do abono firmados na 
convenção coletiva com o G3 
e acertando a discussão de 
uma pauta dos trabalhadores 
para janeiro

Nesta quinta-feira, dia 14, metalúrgi-
cos de São Paulo e do ABC vão fazer 

manifestação conjunta na Via Anchieta, 
na altura do Km 12,5, contra a reforma 
da Previdência. Os trabalhadores vão se 
concentrar a partir das 7h, em frente à 
Delga/Máquinas Piratininga, onde farão 
um grande ato de protesto.
A mobilização faz parte da Jornada de 
Luta do Movimento Brasil Metalúrgico 
contra a reforma da Previdência e em de-
fesa da aposentadoria.
"Não vamos permitir que o governo e a 
Câmara coloquem o projeto da reforma 
pra votar", afirma Miguel Torres, presi-
dente do Sindicato e da CNTM.

A LUTA 

FAZ A 

LEI!

Campanha Salarial 2017

“SE BOTAR PARA VOTAR, 

O BRASIL VAI PARAR!”

JAÉLCIO SANTANA
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MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS...
Campanha Salarial 2017

A.E.P.H (zona leste) – 
Equipe do diretor Zé Luiz 
explicando o acordo salarial 
para os trabalhadores

DOUBLE FASTER
(zona leste) – 
Equipe do diretor 
Uélio explicando 
acordo coletivo 
e a garantia das 
cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva

ALFA LAVAL (zona oeste) 
– Diretor Erlon e equipe 

defendendo a contribuição 
assistencial para a 

manutenção do Sindicato e 
a garantia dos direitos da 

Convenção Coletiva

GL/DANEVA (Poá) 
– Em assembleia com 

diretora Ester e equipe, 
trabalhadores aprovam 

aumento real e abono 
salarial negociados com

a empresa

Mobilização com diretor 
Adriano Lateri e equipe 

na BINKAFER, KAVANJI 
E ROCEL (zona leste) 

garante o acordo salarial 
nas empresas ligadas ao 

Siamfesp, do G19-3 

NEADE (zona sul) 
– Diretor Ninja e 

equipe convidando os 
trabalhadores para o 

ato contra a reforma da 
Previdência amanhã,

na Via Anchieta 

WALBER (zona norte) 
– Diretora Alsira e equipe 
comandam assembleia 
em que os trabalhadores 
comemoram a conquista do 
acordo salarial

Diretora Sonete e equipe 
na A.M.C MILLENIUM 
(zona oeste)

GEHAKA E 
KAUFMANN (zona 
sul) – Diretor Nivaldo 
falando da importância 
de os trabalhadores 
se sindicalizarem 
e sobre o acordo 
coletivo firmado com o 
Sindmaq (G2)

TECNOTRAFO (zona sul) 
– Trabalhadores aprovam 
acordo salarial negociado 
pela diretora Cristina e 
equipe com a empresa

NENHUM DIREITO A MENOS!
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Campanha Salarial 2017

AROUCA (zona leste) 
–Equipe do diretor Nelson 
com trabalhadores da 
empresa

Diretor Ceará e equipe 
na SABÓ (zona oeste) 
explicando o acordo salarial 
e suas conquistas para os 
trabalhadores

ENGEMOLDE (zona sul) 
– Equipe do diretor Lourival 

em assembleia sobre 
acordo coletivo e reforma 

da Previdência

PRADA e STI
(zona sul) – Diretor 

Carlão comanda 
assembleias para falar 

do acordo salarial, da 
importância da 
manutenção da 

Convenção Coletiva 
e também sobre a 

eleição da Cipa

HI TECH (zona leste) 
– Diretor Bombeirinho 

conversando com os 
trabalhadores da empresa, 

que pertence ao G10

REVENAÇO e 
ULTRAPOWER (zona 
leste) – Assembleias 
com diretor Mixirica e 

equipe de discussão 
sobre os acordos 

salariais nas 
empresas do 

G10 e G2, 
respectivamente

CONFIANTEC (zona 
norte) – Trabalhadores 
aprovam o acordo salarial - 
Diretor Curió e equipe

CONDUGRAF (zona 
leste) – Assembleia com a 
equipe do diretor Emerson 
aprova o acordo negociado 
com a empresa e a 
contribuição assistencial
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A LUTA CONTINUA!

PRADA REVENAÇO

STI ULTRAPOWER
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MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A

LUTA DO SEU SINDICATO! 

Sindicato ganha mais uma ação trabalhista

ASSOCIE-SE

MIGUEL BELMIRO –
FIM DA GREVE (zona norte) 
Trabalhadores encerraram a greve 
iniciada há oito dias, após audiência 
no Tribunal Regional do Trabalho, que 
resultou num acordo de pagamento 
das verbas rescisórias, que incluem 
reajuste salarial, férias, 13º, PLR de anos 
anteriores, depósitos do FGTS e cesta 

básica, e na indisponibilidade de máquinas e equipamentos da empresa como 
garantia para o pagamento das verbas, parceladas em até 12 vezes. Ação foi 
comandada pelo diretor Chico Pança e equipe.

SBU (zona sul) 
Diretor Biro e equipe reuniram os trabalhadores 
para discutir sobre o reajuste da cesta básica.

NENHUM DIREITO A MENOS!

O ex-soldador Geraldo Faustino veio de Conceição, no 
sertão de Piancó, Paraíba, para São Paulo receber a 

indenização de um processo trabalhista movido pelo Sindi-
cato em 2008, contra a empresa Acacia Eauipds, que havia 
fechado um ano antes sem pagar as verbas rescisórias dos 
funcionários. 

O cheque foi entregue nesta quarta-feira pela diretora 
de finanças do Sindicato, Elza Costa. “Para nós, do Sindicato, 
é uma satisfação ver o resultado positivo do trabalho do 
nosso Departamento Jurídico em defesa dos direitos da 
categoria”, afirmou.

Para o presidente do Sindicato, Miguel Torres, “a 
defesa dos direitos dos trabalhadores e nossa prioridade”.

“SE BOTAR PARA 

VOTAR O BRASIL 

VAI PARAR!”

Reforma da 
Previdência

JAÉLCIO SANTANA

Um juiz do Rio de Janeiro usou as novas regras 
da nova lei trabalhista e condenou uma ex-fun-
cionária do banco Itaú a pagar R$ 67,5 mil numa 
ação. Ela entrou com ação contra o banco pedindo 
R$ 40 mil de horas extras, intervalo entre trabalho 
normal e horas extras, acúmulo de função, dano 
moral, assédio moral dentre outros pontos. O 
juiz entendeu que alguns pontos reclamados por 
ela valiam muito mais do que o valor pedido no 
processo e fixou o valor da causa em R$ 500 mil.

Porém, o magistrado entendeu que algumas 
reivindicações eram indevidas e absolveu o banco 
nos casos de hora extra, assédio moral e acúmulo 
de função, dentre outras reclamações, que soma-
das foram avaliadas em R$ 450 mil. E condenou a 
ex-bancária a pagar R$ 67,5 mil de honorários dos 
advogados do banco.

Reforma Trabalhista

Fonte: Exame

Ex-funcionária é
condenada a pagar
R$ 67,5 mil ao Itaú


