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METALÚRGICOS PROTESTAM NO 
CONSULADO AMERICANO CONTRA 

SOBRETAXA DO AÇO
Dirigentes e assessores do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes participaram, hoje, de 
um protesto convocado pela CNTM e Força 
Sindical, em frente ao Consulado dos Esta-
dos Unidos, na zona sul, contra o anúncio 
do presidente 
Donald Trump 
(Estados Unidos), 
de taxar o aço e 
o alumínio que o 
País importa de 
outros países.

Trump quer 
s o b r e t a x a r  a 
importação do 
aço em 25% e 
do alumínio em 
10%. O Brasil 
corre o risco de 
ter sua produção 
diminuída e perder em torno de 400 mil 
empregos.

O objetivo dos dirigentes foi chamar a 
atenção da sociedade para o risco e cobrar 
uma posição firme do governo brasileiro 
contra este protecionismo.

“Este é um ato pacífico, simbólico, o 
primeiro de um série de ações contra esta 

medida e em defesa dos empregos no Bra-
sil e da indústria nacional. Não podemos 
aceitar que, justo agora que o País dá sinais 
de retomada do crescimento, uma decisão 
destas venha nos afetar negativamente”, 
afirmou Miguel Torres, presidente da 

CNTM e do Sin-
dicato dos Meta-
lúrgicos de São 
Paulo e Mogi das 
Cruzes e vice-pre-
sidente da Força 
Sindical.

Segundo Ju-
runa, secretário-
-geral da Força, 
“toda pressão é 
necessária, do 
movimento sindi-
cal e trabalhado-
res, dos empre-

sários e do governo brasileiro”.
O protesto foi reforçado com faixas, 

um painel retratando o presidente Trump 
como um “vampirão” que morde e esmaga 
os empregos no Brasil e em outros países 
e um manifestante vestido de homem-
-de-ferro (simbolizando a defesa do aço 
brasileiro.

SINDICATO GANHA MAIS UM PROCESSO
O Sindicato entregou, nesta segunda-feira, à ex-

-auxiliar de produção Edna Gomes Rodrigues, 
mais um cheque de processo trabalhista ganho na 
Justiça. O processo foi aberto em 2005, contra a 
Chris Cintos, e reivindicou a reintegração da com-
panheira, que foi demitida 15 dias após voltar da 
licença médica, em função de problemas de coluna 
relacionados ao trabalho. Edna não foi reintegrada, 
mas ganhou por todo o período de afastamento. 

O cheque foi entregue pela diretora financei-
ra, Elza Costa, que afirmou: “O Sindicato segue 
forte na luta em favor dos direitos trabalhistas 
e vitórias como estas fazem com que a nossa 
equipe jurídica trabalhe cada vez mais para a 
conquista deste objetivo”.

O presidente do Sindicato, Miguel Torres, 
reforçou que "a defesa dos direitos é nossa 
prioridade."
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BEFRAN 
(ZONA OESTE) 
- Trabalhadores 
aprovaram, em 

assembleia com a 
equipe do diretor Erlon, 

uma pauta à empresa 
reivindicando café da 

manhã, formação de comissão de fábrica eleita pelos 
trabalhadores e abertura de negociação da PLR/2018.

OTICON (ZONA 
SUL) – Diretora 

Cristina e equipe em 
assembleia que aprovou 

a contribuição sindical, 
sindicalização e discutiu  
problemas internos com 

a empresa que serão 
negociados em reunião no próximo dia 14.

DANEVA (POÁ) – 
Em assembleia com a 

diretora Ester e equipe, 
os trabalhadores 

aprovaram uma pauta à 
empresa reivindicando 

negociação para o 
acordo da PLR/2018, 

melhorias na cesta básica, no convênio médico, nas refeições 
que são entregues na empresa e reforma dos vestiários.
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A LUTA FAZ A LEI!

DE MOBILIZAÇÃO PELOS DIREITOS E CONTRA AS REFORMAS DO GOVERNO
AÇÃO NAS FÁBRICAS NENHUM 

DIREITO 

A MENOS!

CPL (ZONA SUL) – 
Diretor Biro e equipe 
em assembleia com os 
trabalhadores

GESIBRAS (zona oeste) 
– Reunidos em assembleia 
com diretor Sales e equipe, 
os trabalhadores discutem 
sobre a importância 
do custeio sindical, as 
reformas do governo e 
elegem a comissão que irá 

participar das negociações do acordo da PLR 2018.

MEGA FREIOS 
(ZONA NORTE) – 
Mobilização com 
diretora Alsira e equipe 
garante reajuste salarial 
que já foi aplicado pela 
empresa

SISTEMAT (ZONA 
SUL) – Diretor Ninja 
e equipe explicando 
para os trabalhadores 
os efeitos negativos da 
reforma trabalhista e 
falando da necessidade 
da sindicalização para 

manter o Sindicato forte e atuante.

NENHUM DIREITO A MENOS!

E FORTALEÇA A LUTA 
DO SEU SINDICATO! 

SINDICALIZE-SE

Os beneficiários do Bolsa Família representam mais de um terço da população de 
11 Estados das regiões Norte e Nordeste. No Brasil, 21% da população vivem com os 

benefícios do programa, segundo levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) feito a pedido do (jornal) Valor e evidenciam a importância dos recursos para a 

população daquelas regiões.

BOLSA FAMÍLIA

ESMALTEX 
(ZONA LESTE) – 

Em assembleia, 
diretor Mixirica e 

equipe discutem sobre 
a importância de 

pressionar a empresa 
a negociar o acordo 

coletivo e garantir todos os direitos e benefícios da convenção coletiva
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Acesse - WWW.METALURGICOS.ORG.BR - e saiba mais

SERVIÇO: Matéria publicada pelo Jornal Agora SP nesta segunda-feira, 5 de março, dá dicas do  
que o consumidor deve fazer para buscar indenização na Justiça de direitos que não foram respeitados. Confira!
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