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JAÉLCIO SANTANA

Com este lema, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 

das Cruzes realizou, hoje de manhã, um 
protesto na zona leste, com a participa-
ção de trabalhadores de várias empresas 
metalúrgicas da região, diretores(as) e 
assessores(as) de todas 
as regiões da cidade.

A manifestação 
rolou em frente à me-
talúrgica Schioppa, na 
Vila Carioca, e foi encer-
rada com uma passeata 
pela Avenida das Juntas 
Provisórias.

“Nossa luta contra 
a reforma da Previdência 
é uma vigília permanen-
te, porque não aceitamos 
que os parlamentares 
votem uma medida que 
praticamente acaba com as 
aposentadorias”, disse Mi-
guel Torres, presidente do Sindicato e da 
CNTM e vice-presidente da Força Sindical.

O secretário-geral, Arakém, convo-
cou os trabalhadores a lutar contra a 
lei trabalhista e falou da importância do 
Sindicato na defesa dos direitos.

“O povo tem que ir pra rua. O único 
órgão que defende o trabalhador é o Sin-
dicato e tem trabalhador que está contra 
a entidade e indo na onda do patrão, que 
quer acabar com o Sindicato. Se patrão 
fosse bom não precisaria sindicato. De 

uma forma ou de outra, estamos aqui 
para defender os trabalhadores. Com o 
Sindicato à frente das lutas a situação do 
trabalhador é uma, sem o sindicato é ou-
tra. Depois não adianta chorar”, afirmou.

Nossa mobilização continua: contra 
a aprovação da reforma da Previdência, 
contra a aplicação da nova lei trabalhista 
pelas empresas e pela retomada do 
desenvolvimento do País, com respeito 
aos direitos e geração de empregos de 
qualidade para todos.

METALÚRGICOS PROTESTARAM
NESTA QUINTA CONTRA A

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
SE BOTAR 

PARA VOTAR, 

O BRASIL VAI 

PARAR!
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NENHUM DIREITO A MENOS!

MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS…
…pelo fechamento da Convenção Coletiva 
de Trabalho nas empresas ligadas aos
sindicatos patronais que não assinaram a Convenção 
Coletiva de Trabalho e contra a reforma da Previdência

DIFUS-AR – GREVE 
(zona leste) - Diretor 
Adriano Lateri e equipe 
à frente da greve dos 
trabalhadores, que entra no 
quarto dia, pelo aumento 

salarial e outros benefícios: cesta básica, convênio médico, 
tíquete-refeição e melhorias do ambiente de trabalho

TEKNIA (zona leste) - 
O diretor sindical Uélio 
comandou assembleia que 
aprovou o acordo coletivo 
de 2017, garantindo 
reajuste, abono salarial e 
todas as cláusulas sociais e 
econômicas da Convenção 
Coletiva. Os trabalhadores 

aprovaram, também, apoiar o Sindicato nas lutas e ações em defesa de seus 
direitos. A assembleia contou com a participação da diretora Yara e equipes. 

A LUTA FAZ A 
LEI!

Campanha Salarial 2017

AMPLICABOS 
(zona oeste) - Diretor Erlon 
e equipe em assembleia na 

empresa do G2, que aprovou 
a convenção coletiva e a 
contribuição assistencial 

para a manutenção das lutas 
do Sindicato

METALÚRGICA POÁ 
(zona leste) - 

Diretor Rubens e 
equipe reuniram os 
trabalhadores para 

explicar o acordo 
coletivo fechado com a 

empresa

CIRCLE 
(zona oeste) - 

Equipe do diretor Ceará 
conversando com 

trabalhadores 
da empresa ligada 

ao Sindirepa

ZELOART ESQUADRIAS 
(zona sul) - Em assembleia 

com a equipe do diretor Teco 
trabalhadores reprovaram o 

parcelamento da segunda parcela 
do 13º e aprovaram a contribuição 

assistencial para continuidade 
das lutas do Sindicato. Empresa é 

ligada ao Siescomet (G19-3)

ESTEVES (zona leste) - 
Diretor Donizeti e equipe 
conversando com os 
trabalhadores sobre o 
dissídio coletivo

HIDROPARTS (zona 
leste) - Diretor Maurício 
Forte e equipe comandaram 
assembleia que aprovou o 
acordo coletivo negociado 
com a empresa, que é ligada 
ao Siamfesp (G19-3)
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MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

Reforma da 
Previdência

PAULO SEGURA

PRADA
 (zona sul) 

Equipe do diretor 
Carlão acompanhando 

a eleição da CIPA 
na empresa

SOBRAL & SOBRAL
 (zona leste) 

Trabalhadores aprovaram 
o acordo de PLR, que será 

pago em parcela única até 
o dia 27 deste mês, e

também o acordo salarial 
com todas as cláusulas da 

Convenção Coletiva de Trabalho.

MARCOFLAN (zona sul) 
Equipe do diretor Teco 
comandando assembleia 
que aprovou a renovação do 
acordo de PLR com pagamento 
em parcela única até 29 de 
março/18 e também o acordo 
coletivo negociado com a 
empresa, do G10.

CONDUGRAF 
(zona leste) 
Trabalhadores 
conquistam a 
regularização dos 
depósitos do FGTS em 
atraso – Equipe do 
diretor Emerson.

ASSOCIE-SE

“SE BOTAR PARA VOTAR,
O BRASIL VAI PARAR!”

As vozes das crianças do Coral Meu Guri emocionaram 
quem passou, hoje, em frente ao Shopping Center 3, 

na Avenida Paulista, no horário do almoço, momento em 
que as crianças se apresentavam no Festival de Natal 
do shopping, na Avenida Paulista.

O Coral, integrado por 20 crianças entre 9 a 12 anos 
de idade, cantou Bate o Sino, Natal das Crianças, Então 
é Natal, Bom Natal, Noite Feliz, e outras variações 
musicais, como Aleluia, Como Zaqueu, Aquarela, Trem 
Bala, Avião sem Asa. A regência foi do maestro Nilson 
Pereira com acompanhamento no violão de Elias Quirino.

CORAL MEU GURI CANTA O NATAL
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, anunciou hoje (14) 
que a votação da reforma da Pre-
vidência ficou pra fevereiro do ao 
que vem. Ele disse que marcará 
a discussão da proposta para dia 
5/2 e a votação para 19/2. Até lá 
o governo vai trabalhar pra tentar 
reunir os 308 votos necessários 
para aprovar a PEC.

O movimento sindical está de 
olho e mobilizado!

Reforma 
da Previdência

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A LUTA DO SEU 

SINDICATO PELOS SEUS DIREITOS! 


