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REUNIÃO DE DIRETORIA REFORÇA A DEFESA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

A diretoria do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Paulo e Mogi das 

Cruzes se reuniu hoje para discutir a 
questão da contribuição sindical e sua 
importância para a continuidade das 
lutas e da estrutura sindical e a sua 
legalidade.

A reunião foi comandada pelo 
presidente Miguel Torres, que fez 
uma saudação especial às mulheres 

pelo Dia Internacional da Mulher.
“Quero parabenizar as direto-

ras, assessoras e funcionárias do 
Sindicato, lembrar a importância 
do trabalho e da participação delas 
no nosso Sindicato e no movimento 
sindical e parabenizar todas pela sua 
luta”, disse.

O Sindicato tem seis diretoras e 
oito assessoras mulheres e dezenas 

8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER! Temos muito que comemorar hoje. Que orgulho 
sentimos ao ver e saber como as mulheres do nosso Brasil e do mundo estão avançando nas suas lutas por 
uma condição básica: respeito, dignidade e cidadania, que encerram todo um caminho para a liberdade de 
ser, realizar, decidir, conquistar.

O Dia da Mulher é a celebração das suas conquistas sociais, políticas, econômicas ao longo de tantos 
anos. É um caminho sem volta!

Este dia é marcado por homenagens com flores, poemas, felicitações, reconhecimento pela coragem, 
persistência, cumplicidade, humanidade da mulher.

Mas é marcado também por protestos e repúdio contra a realidade cruel da violência contra 
a mulher, dos preconceitos, da discriminação, do assédio, da desigualdade, no lar, no trabalho, 
na sociedade.

O caminho em direção à igualdade de gênero, direitos e oportunidades iguais ainda é longo 
para as mulheres, mas continuaremos juntos nessa marcha.

Avante, companheiras!

A diretoria e a assessoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e da CNTM 
saúdam as mulheres metalúrgicas do Brasil e todas as demais parceiras por sua luta.

Obrigado, companheiras!

Um dia para celebrar!

Miguel Torres
Presidente

de funcionárias em praticamente 
todos os seus departamentos.

Continuando a reunião, o presi-
dente falou sobre as decisões judiciais 
favoráveis ao desconto da contribui-
ção, que vêm sendo dadas em primeira 
instância e também em segunda 
instância e que a decisão final será 
dada pelo Supremo Tribunal Federal. 

“O setor empresarial quer que a 

lei trabalhista tenha efeito retroativo 
para todos os processos e situações 
antes da sua publicação. Vamos con-
tinuar informando e mobilizando os 
trabalhadores nas fábricas e pensan-
do novas ações e manifestações para 
pressionar as empresas e também o 
Congresso para mudar a lei e fazer 
valer os direitos e a representação 
sindical”, disse Miguel Torres.

A LUTA FAZ A LEI!
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ARTIGO

Depois do impeachment da presi-
denta Dilma Rousseff e da posse 

do impopular vice, nada do que foi 
prometido para a sociedade brasileira 
foi colocado em prática.

Pelo contrário, a crise política con-
tinua na ordem do dia, a terceirização 
e a reforma trabalhista aprovadas pela 
tão ovacionada aliança da maioria do 
Congresso Nacional precarizam as 
relações de trabalho e ainda estamos 
sob a ameaça da reforma governista 
da Previdência, que acaba com as 

Evento da Força Sindical na sede 
do Sindsaúde, em São Paulo, em 

homenagem às mulheres contou com 
a presença das diretoras do Sindicato 
Elza Costa e Leninha e das assessoras 
Flávia e Renata, entre outras mulheres 
e homens sindicalistas.

Nas fábricas
A diretora Alsira participou da 

assembleia na Combras (zona oeste), 
do setor do diretor Sales, que home-
nageou as trabalhadoras com flores 
neste Dia Internacional das Mulheres.

A diretora Leninha e o diretor Nel-

O líder metalúrgico Donald Rei e os di-
rigentes Carolyn Kazdin e Benjamin 

Davis, do United Steelworkers (USW), 
Sindicato dos Siderúrgicos dos EUA e 
Canadá, foram recebidos hoje, na sede 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo, pelo presidente Miguel Torres, 
também presidente da CNTM.

“Neste encontro, falei sobre a si-

O secretário-geral do 
Sindicato, Arakém, 

e a diretora financeira, 
Elza Costa, entregaram, 
hoje, mais um cheque 
de indenização trabalhis-
ta, referente ao processo 
movido pelo Sindicato 
em defesa de Débora de 
Arruda, 24 anos, ex-funcionária da 
Scopus Tecnologia.

O processo foi aberto em 2016. 
Débora foi demitida e logo após as-
sinar a homologação descobriu que 
estava grávida. Entrou em contato 
com a empresa informando essa 
situação mas eles não quiseram 
conversa.

aposentadorias e impõe uma idade 
mínima que penaliza muito mais as 
mulheres.

Além de todos estes retroces-
sos, no Brasil das desigualdades, 
das injustiças, da violência e do 
assédio contra as mulheres, o de-
semprego também é uma realidade 
cruel: mais de 50% dos 13 milhões 
de desempregados são mulheres. 
Nossa missão como dirigentes sin-
dicais tem sido lutar e defender os 
direitos e exigir respeito às reivindi-

cações das mulheres trabalhadoras, 
que abrangem também a retomada do 
desenvolvimento econômico e social 
no País, com a igualdade de opor-
tunidades no mercado de trabalho, 
aprimoramento profissional e geração 
de emprego com qualidade e trabalho 
decente para todos e todas!

LENINHA
Diretora do Sindicato 

e coordenadora do 
Departamento da Mulher

MULHERES LUTAM POR EMPREGO E TRABALHO DECENTE

HOMENAGENS PELO DIA DA MULHER

son e sua equipe fizeram uma reflexão 
com as trabalhadoras da Arouca 
(zona leste) sobre a história do Dia 
Internacional da Mulher e suas lutas 
contra a violência, a discriminação e 
pela igualdade

SINDICATO REALIZA O ENCONTRO DA MULHER METALÚRGICA

MIGUEL TORRES RECEBE DIRIGENTES 
SIDERÚRGICOS DOS EUA E CANADÁ

AÇÃO DO SINDICATO GARANTE 
MAIS UMA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA

O Departamento da Mulher, do Sindicato, coordenado pela diretora Leninha, 
realizará nesta sexta-feira, dia 9, o Encontro da Mulher Metalúrgica. O evento faz parte das 

ações do Março Mulher e tem como tema “Mulheres trabalhadoras contra a reforma 
da Previdência e pela anulação da lei (reforma) trabalhista”. 

tuação da classe trabalhadora brasileira 
perante a nova legislação trabalhista 
em vigor e como o movimento sindical 
está se mobilizando para defender os 
direitos trabalhistas”, disse Miguel, 
complementando que outro assunto foi 
a questão da sobretaxa que os Estados 
Unidos querem impor aos países expor-
tadores de aço e alumínio

Débora disse que esse dinheiro 
veio em boa hora. “Eu e meu esposo 
estamos desempregados, pagamos 
aluguel e estamos lutando pra pagar 
nossas contas. Estamos pensando 
em usar esse dinheiro pra abrir um 
negócio próprio”, afirmou.

Elza e Arakém parabenizaram a 
trabalhadora pela persistência na luta.

EVENTO
AROUCA

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

A MENOS!

AL HENDOM (zona leste) - Diretor Bombeirinho e 
equipe conversou com as companheiras da empresa 

e parabenizou-as pelo seu dia

AMPLICABOS (zona oeste) – 
Diretor Erlon e equipe comandaram assembleia 

que lembrou o Dia Internacional da Mulher, falou 
da importância da luta de classe e aprovou uma 

pauta para negociação de assuntos internos

ANDREONI (zona leste) – Diretor Mixirica e 
equipe discutem imposto sindical com trabalhadores

N.G.B. GALVANOPLASTIA (zona sul) - Equipe 
do diretor Lourival fala sobre o custeio sindical e 

trabalhadores apoiam que o Sindicato continue forte

ATA SISTEMAS (zona leste) – 
Assembleia com a equipe do diretor Nelson 

discutiu a importância da contribuição sindical e 
aprovou a implantação da SicoobMetalcred na 

empresa. A equipe também prestou homenagem às 
trabalhadoras pelo Dia Internacional da Mulher

A LUTA 

FAZ A LEI!

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS…

INDAB (zona leste) – Diretor Rodrigo e equipe 
falando sobre imposto sindical, conjuntura política e 

pauta de negociações com a empresa para 2018

GOLDEN KRAFT (zona sul) – Assembleia com a 
equipe do diretor Lourival de informação sobre a 

agenda das negociações da PLR

ALSTOM LUZ 
(zona oeste) 
Trabalhadores 
conquistam o 

primeiro acordo 
de PLR e a 

implantação da 
cooperativa de 

crédito do Sindicato (SicoobMetalcred) na empresa. Eles vão 
receber a PLR em junho e dezembro deste ano. A assembleia 

de aprovação dos benefícios foi comandada pelo diretor 
Erlon e equipe e contou com a presença do gerente Danilo, 

da Metalcred. Diretor e assessores também fizeram uma 
campanha de sindicalização na empresa e os trabalhadores 

aprovaram apoio às lutas do Sindicato em favor da categoria.

CROMAUTO
 (zona leste) Diretor Maurício 

Forte e equipe reuniram-se 
com os trabalhadores para 
comunicar que a empresa 

vai fazer uma reunião com a 
seguradora e definir a data de 
pagamento do vale salarial e 
quando a reforma do prédio vai começar. Eles não receberam o último vale por 

causa do incêndio ocorrido na empresa no dia 18 de fevereiro.

IMPÉRIO e LUF LUX (zona sul) – 
Assembleias com a equipe do 

diretor Teco discutem e aprovam o 
custeio sindical e sindicalização

IMPÉRIO

LUF LUX

W. G. R. (zona oeste) 
Em assembleia com a equipe da 
diretora Sonete, os trabalhadores 
aprovaram o acordo da PLR/2018 
com pagamento do benefício em 
duas parcelas: 31 de julho/18 e 
31 de janeiro/19.WWW.METALURGICOS.ORG.BR


