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“É véspera de Carnaval e vamos ter quatro dias 
de festas, mas sem deixar de refletir sobre 
os problemas que estão afetando a classe 
trabalhadora. Esperamos que o Carnaval seja de 

paz para toda a população brasileira, tanto para os que vão se 
divertir nas festas populares quanto para os que escolheram 
outras atividades de lazer e cultura e o descanso. Que não haja 
violência nem surpresas desagradáveis. Depois deste período 
voltaremos com energia renovada para a luta de resistência em
defesa dos direitos da classe trabalhadora e da aposentadoria.”

MIGUEL TORRES 
Presidente do Sindicato e da CNTM

A LUTA FAZ A LEI!

AÇÕES NAS FÁBRICAS
…de mobilização contra as  reformas 

trabalhista e previdenciária e pelos direitos

Diretor Maloca e 
equipe buscando 
conscientizar os 
trabalhadores da 
AMPLICABOS 
(zona norte) para 
a necessidade de 
estarem sempre 

atentos às convocações do Sindicato para as 
ações em defesa dos direitos

Em assembleia 
com diretor 
Erlon e equipe, 
trabalhadores 
da ASM (zona 
oeste) aprovaram 
o desconto da 
contribuição 

assistencial para manutenção da estrutura e da 
luta do Sindicato. Empresa é do G10

BRASSINTER 
(zona sul) - 

Assembleia com
a equipe do

diretor Carlão

Equipe do diretor 
Adnaldo com 

trabalhadores da 
MAURIZIO

(zona norte)
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AÇÕES NAS FÁBRICAS...
NENHUM DIREITO 

A MENOS!

MEAC e CBE 
BANDEIRANTES 

(zona sul) - 
Equipe do diretor 

Lourival 
conversou com 
trabalhadores 

sobre os 
prejuízos das 

reformas para a 
categoria 

RICHTER 
(zona oeste) - 
Trabalhadores 
aprovam luta 

pelos direitos com 
diretor Erlon e 

equipeTS SHARA 
(zona leste) - 
Trabalhadores 

apoiam ações do 
Sindicato e rejeitam 

as reformas do 
governo - Equipe do 

diretor Rodrigo

Diretora Yara 
e equipe com 

trabalhadores da 
MICHELETTI 
(zona leste)

TOLDOS DIAS 
(zona leste) – 
Diretor Mixirica 
e equipe com 
trabalhadores

CONBRAS
(zona oeste) - Diretor 
Sales e assessor 
foram conversar com 
os trabalhadores para 
montar uma pauta a 
ser encaminhada à 
empresa

JG MORIYA (zona leste) – Diretor Adriano Lateri 
e equipe em assembleia que aprovou o reajuste 
salarial, a renovação da Convenção coletiva e a 
mobilização na luta contra as reformas

Em campanha de 
sindicalização, diretor Nivaldo 

se reuniu com trabalhadores 
da ESTAMPARIA 

MOREIRA e da LIMA 
PINTURA (zona sul) 

pra falar do acordo 
coletivo, da mobilização 

pela PLR e contra as 
reformas

A LUTA CONTINUA!

ESTAMPARIA MOREIRA

LIMA PINTURA

MEAC

CBE BANDEIRANTES
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MAIS AÇÕES 
NAS FÁBRICAS

CONGRESSO METALÚRGICO

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

COMBUSTOL-METALPÓ 
(zona oeste) 
Em assembleia com 
diretor Alemão e equipe, 
trabalhadores aprovam 
paralisar as atividades 
no próximo dia 19 caso a 
empresa não se manifeste 
em relação à PLR e ao 

pagamento das férias atrasadas.

ABADIAÇO
(zona leste) 
Equipe do diretor 
Emerson com os 
trabalhadores 
preparando a pauta 
de PLR e aumento 
real de salário

SÓ TURBO
(zona oeste)

Após a mobilização dos 
trabalhadores empresa 

começou a acertar 
salários e férias que 

estavam em atraso. A 
ação foi comandada pelo 

diretor Erlon e equipe.

FBM (zona leste) 
Equipe do diretor 
Maurício Forte 
acompanhando a 
eleição da Cipa na 
empresa.

SCHNEIDER (Poá) 
Equipe da diretora 

Ester conduziu 
assembleia

que aprovou o 
calendário de dias 

pontes e entrega da 
pauta da PLR

à empresa

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A

LUTA DO SEU 
SINDICATO! 

19/02: DIA NACIONAL DE LUTA 
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A LUTA 

FAZ A 

LEI!

WWW.METALURGICOS.ORG.BR

O diretor do Sindicato Francisco Campos está 
na Bélgica, representando o presidente 

da CNTM e do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo e Mogi das Cruzes, Miguel Torres, 
no Congresso dos Metalúrgicos daquele país. 
O evento é organizado pelo ABVV-Metaal, 
presidido pelo companheiro Herwig Jorissen 
e tem como tema “A Indústria 4.0, social ou 
não, não!”

A Indústria 4.0, também chamada de 4ª 
Revolução Industrial e Manufatura Avançada, 
define um sistema de produção capaz de au-
mentar a produtividade por meio da integração 
de robôs e sistema de tecnologia de informação 
e comunicação. Num futuro próximo, esse sis-

tema poderá dispensar a mão de obra humana. O 
presidente dos metalúrgicos de Guarulhos, José 
Pereira, também participa do evento.


