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A LUTA CONTINUA!

Dirigentes dos 53 sindicatos metalúrgicos 
do Estado de São Paulo participaram, hoje 

de manhã, de uma reunião na Federação dos 
Metalúrgicos para discutir alternativas de 
custeio sindical e medidas jurídicas, diante da 
reforma trabalhista, e ações de resistência à 
aplicação da reforma pelas empresas.

A mesa foi conduzida pelo presidente da 
federação, Eliseu Costa, e contou com a par-
ticipação do presidente da CNTM e do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de São Paulo, Miguel 
Torres, vice-presidente da Força Sindical, 
do deputado federal Paulinho, presidente da 
Força Sindical, entre outros.

Miguel Torres expôs como a CNTM vem 
debatendo a questão junto com os filiados 
e as orientações dadas para garantir as 

contribuições e a reno-
vação das convenções 
coletivas.

“A via judicial é uma 
alternativa, há muitos 
processos nos tribunais e temos que bata-
lhar. Se a gente não se unir, se não formos 
solidários nas ações vamos enfrentar mais 
dificuldades”, afirmou o presidente. Segun-
do Miguel há uma corrente de empresários 
que quer aprofundar a reforma trabalhista e 
está se articulando para tirar mais pontos da 
legislação para deixar o capital e o trabalho 
somente na base da negociação.

“A reforma da Previdência é outra que 
não podemos permitir que seja aprovada”, 
afirmou.

DIRIGENTES METALÚRGICOS 
DISCUTEM CUSTEIO SINDICAL E AÇÕES 

DE RESISTÊNCIA PELOS DIREITOS

“Nunca sofrermos tanta intervenção na 
estrutura sindical. Nem na ditadura isso 
aconteceu. Estamos trabalhando essa ques-
tão no Congresso Nacional, mas está muito 
difícil aprovar ou derrubar alguma medida. 
Temos que trabalhar para mudar isso nas 
eleições e corrigir estas questões que afetam 
os trabalhadores”, afirmou Paulinho da Força.

Participaram também da reunião os dire-
tores do Sindicato Tadeu Morais (vice-presi-
dente) e Teco (diretor).
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NENHUM DIREITO A MENOS!

AÇÕES NAS FÁBRICAS...
de mobilização pelos direitos

A LUTA 

FAZ A LEI!

Diretor Bombeirinho e equipe 
na CALHA FORTE (zona leste)

Equipe 
do diretor 
Carlão na 

METALÚRGICA 
NORGREEN 

(zona sul)

Unidade na luta na CALHAS VOLT 
(zona leste) com equipe do diretor Uélio

PRECIMAX (zona sul) - Assembleia de 
informação sobre o dissídio coletivo com 

equipe do diretor Teco

CPL (zona sul) – Diretor Biro e equipe 
explicando o dissídio coletivo aos trabalhadores

VENTISILVA (zona leste) - 
Diretor Mixirica e equipe com companheiros

da empresa

FOX PINTURA (zona sul) – 
Diretor Ninja conversando com os trabalhadores 

sobre o desconto assistencial aprovado na 
campanha salarial

CROMAÇÃO UNIVERSO e 
ELOY COGUETTO (zona oeste) – 

Assembleias de informação sobre o dissídio coletivo 
com diretora Sonete e equipe

Equipe do 
diretor Lourival 
com os trabalhadores 
da EXIMPORT
 (zona sul) 

GRAFICEL (zona 
sul) – Assembleia de 
orientação sobre a 
convenção coletiva 
assinada na campanha 
salarial com equipe do 
diretor Zé Silva

LORENZETTI HF
 (zona leste) – 

Assembleia explicativa 
sobre a PLR com diretor 

Ninja e equipe

Diretor Josias 
e equipe com 

trabalhadores da 
METALÚRGICA 

GLOBO (zona sul)

CROMAÇÃO UNIVERSO

ELOY COGUETTO
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Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS NENHUM DIREITO 

A MENOS!

ARCOIR (zona leste) 
Os trabalhadores fizeram hoje uma paralisação 

de três horas contra o não pagamento do 
adiantamento salarial. A empresa negociou e 

acertou o pagamento para o dia 8 de fevereiro e 
o pessoal voltou ao trabalho. A mobilização foi 

comandada pela equipe do diretor Nelson.

BRASILATA (zona norte) 
Equipe do diretor Maloca 

acompanhando a eleição da Cipa da
empresa e colhendo os votos do 

turno da noite

DIFUS AR (zona leste) 
Em assembleia, trabalhadores

aprovaram o acordo da PLR 2018, que será
 pago em duas vezes, em agosto/18 e 

fevereiro/19. A assembleia foi conduzida pelo 
diretor Adriano Lateri e equipe e aprovou, 

também, a alteração no horário da jornada de 
trabalho e do desjejum. Com a mudança, os 

trabalhadores vão sair mais cedo do trabalho.

MONTEPINO (zona leste) 
Os trabalhadores vão entrar em greve 

por tempo indeterminado se a empresa 
não cumprir com o novo acordo proposto 
hoje para o pagamento, em 12 parcelas, 
da rescisão dos trabalhadores demitidos há cerca de dois anos. Segundo o 

diretor Donizeti, um acordo já havia sido feito na época na Justiça do Trabalho 
e a empresa vem atrasando os pagamentos. Foram demitidos mais de 

100 funcionários que estão sem receber há mais de cinco meses. 
A assembleia contou com apoio do secretário-geral Arakém, diretores Ceará e 

Porfírio e equipes.

ORTOSSÍNTESE (zona leste) 
Em assembleia com a equipe do diretor Germano, 

trabalhadores garantem reajuste na segunda 
parcela da PLR do ano passado e aprovam 

receber a parcela em duas vezes. Eles também 
renovaram o acordo deste ano, que poderá ter 

reajuste da segunda parcela em janeiro de 2019.

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A

LUTA DO SEU SINDICATO! 

ASSOCIE-SE

A LUTA FAZ A LEI!!!


