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BRASIL METALÚRGICO VOLTA 
A REUNIR-SE NO PRÓXIMO DIA 20

A LUTA NAO PARA!

Dirigentes do Movimento Brasil Metalúrgico 
voltarão a se reunir no próximo dia 20 para 

retomar as discussões e encaminhamentos de 
ações de resistência às reformas do governo e 
de uma pauta da classe trabalhadora.

“Vamos fazer uma avaliação da situação 
pós aprovação da lei trabalhista e com relação à 
reforma da Previdência, que não está enterrada, 
apenas suspensa. A unidade na luta é a força do en-
frentamento”, afirma Miguel Torres, presidente 
da CNTM e do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi e vice-presidente da Força Sindical.

Dirigentes metalúrgicos de todo o País e 
das Centrais Sindicais estão convocados para o 
encontro, que será realizado na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo, na Liberdade.

Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, celebrado em 8 de março, 

o Sindicato ofereceu, hoje de manhã, 
um café da manhã às funcionárias e 
colaboradoras da subsede em Mogi das 
Cruzes. O evento foi coordenado pelos 
diretores Ester, Silvio e Paulão, res-
ponsáveis pelo trabalho sindical junto 
às metalúrgicas da região, diretora Le-
ninha, coordenadora do Departamento 
da Mulher, e diretores Rodrigo e Uélio, 
com o apoio das assessorias.

Os dirigentes enalteceram o traba-
lho das funcionárias, que atendem os 
associados com dignidade e hospitali-
dade, bem como a diretoria e a asses-
soria, parabenizaram pelo empenho de 
cada uma e falaram da importância de 
elas estarem contribuindo para a mes-
ma causa, enfatizando que o Sindicato 
cresce com a colaboração de todas.

NA PAUTA: 
•  resistência à legislação (reforma) trabalhista
•  mobilização contra a reforma da Previdência
•  Contrato Coletivo Nacional de Trabalho
•  Ações contra a taxação do aço e alumínio   
 brasileiros pelo governo norte-americano
•  Campanhas Salariais (datas-bases)   
 e emergenciais.

SINDICATO HOMENAGEIA FUNCIONÁRIAS
FOTOS: JAÉLCIO SANTANA

AÇÃO UNIFICADA DE SINDICATOS, FEDERAÇÕES E
CONFEDERAÇÕES DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA

UNIR E RESISTIR     NENHUM DIREITO A MENOS

MULHER

“A presença da mulher em todos os 
setores da economia é fundamental. A 
mulher agrega e, no meio sindical, sua 
ação e sua voz têm uma força extraordi-
nária que mobiliza e leva adiante a luta 
pela dignidade e cidadania”, afirma o 
presidente do Sindicato, Miguel Torres.

A subsede tem 37 funcionários, dos 
quais 23 são mulheres.

NÃO À

RETIRADA DE

DIREITOS CIVIS E

TRABALHISTAS

NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA

NÃO AO

DESEMPREGO,

AO TRABALHO 

PRECÁRIO E À

 INJUSTIÇA SOCIAL

NÃO À VIOLÊNCIA, À DESIGUALDADE E AO ASSÉDIO

NÃO É
NÃO!



Trabalhadores da SCHNEIDER (Poá)  
aprovam a comissão de fábrica da empresa e a contribuição 

sindical tão necessária para a manutenção da estrutura e das lutas 
do Sindicato. A assembleia reuniu trabalhadores do 1º turno e 

foi comandada pela equipe da diretora Ester

METALÚRGICA NORGREN (zona sul) – Assembleia de aprovação 
da contribuição sindical com a equipe do diretor Carlão
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DE MOBILIZAÇÃO PELOS DIREITOS E CONTRA 
AS REFORMAS DO GOVERNO

AÇÃO NAS FÁBRICAS NENHUM 

DIREITO 

A MENOS!

ABAS (zona leste) – Diretor Mixirica falando sobre 
a contribuição sindical com os trabalhadores

CASTEL (zona norte) – Assembleia com a diretora Alsira e equipe 
aprovou o desconto da contribuição sindical em favor do Sindicato

ARMCO (zona leste) – 
Diretor Rubens e equipe com os trabalhadores

KIOMI e J. WERGLES (zona norte) – Equipe do diretor Chico 
Pança comandando assembleias de discussão sobre a importância 
de os trabalhadores se sindicalizarem e fortalecerem o Sindicato

KIOMI

J. WERGLES

ILIMETAL (zona leste) – 
Diretor Maurício Forte e equipe com os trabalhadores



AÇÃO NAS FÁBRICAS NENHUM DIREITO 

A MENOS!
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TECNOFLEX – GREVE (zona sul) 
Os trabalhadores entraram em greve contra a recusa da 
empresa em descontar a contribuição sindical que foi aprovada 
pelos funcionários. A assembleia foi comandada pelo diretor 
Lourival e equipe, que liberaram o pessoal para ir pra casa. A 
empresa chamou o diretor pra conversar e o resultado dessa 
conversa será comunicado aos trabalhadores em assembleia 
nesta terça-feira.

BRAITA USINAGEM (zona sul) 
Diretor Biro e equipe reuniram os trabalhadores para discutir 
sobre a PLR de 2018 e os encaminhamentos para a definição das 
metas e o fechamento do acordo.

SERRALHERIA RODANTE (zona norte) 
Trabalhadores aprovam o acordo de PLR com pagamento 

em parcela única, até 30 de maio de 2019. A assembleia foi 
conduzida pela equipe do diretor Chico Pança, que conversou 

com os trabalhadores sobre a importância de eles serem 
sindicalizados e fortalecerem a luta do Sindicato

TECNOVINCO (zona leste) 
Trabalhadores garantem a renovação da PLR. O benefício 

será pago em duas parcelas, a primeira no dia 30 deste 
mês e a segunda em setembro. A assembleia de aprovação 

do acordo foi comandada pela equipe da diretora Yara.

BEGHIM (zona leste) 
Assembleia com diretor Josias e equipe aprovou o acordo da 
PLR de 2018, com pagamento das parcelas em 5 de agosto/18 e 
fevereiro/19. Os trabalhadores já haviam rejeitado uma proposta 
da empresa e pretendiam entrar em greve se a proposta não 
fosse melhorada. A assembleia contou com a participação do 
companheiro Cabeça, diretor dos metalúrgicos de Guarulhos. 
A empresa vai mudar a produção para o município vizinho 
e o Sindicato parceiro quer acompanhar a mobilização dos 
trabalhadores.

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais!

E FORTALEÇA A LUTA DO 
SEU SINDICATO! 

SINDICALIZE-SE

NOTA DE PESAR
É com pesar que o Sindicato comunica o falecimento do pai 
do diretor Porfírio, ocorrido nesta segunda-feira, na cidade 
de Ibirajuba, em Pernambuco. A diretoria e a assessoria e 
funcionários manifestam solidariedade ao companheiro e 
sua família neste momento de dor e perda.


