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Os trabalhadores da Sicap e da 
Hidroparts (zona leste) decidiram 

entrar em greve na próxima quarta-
-feira, 11 de abril, se as empresas, 
que são ligadas ao sindicato patronal 
Siamfesp, não assinarem a Convenção 
Coletiva de Trabalho com o Sindicato. 
Segundo o diretor sindical Maurício 
Forte, em breve ocorrerá uma assem-
bleia na FBM, empresa que também 

pertence ao Siamfesp, para avaliação 
e mobilização dos trabalhadores.

“Além das cláusulas econômi-
cas, a Convenção garante direitos e 
benefícios sociais que se contrapõem 
à nova lei (reforma) trabalhista. É 
uma garantia legal e importante 
para os trabalhadores e precisa ser 
defendida”, afirma Miguel Torres, 
presidente do Sindicato.

Nas assembleias desta quinta-
-feira (5), contaram com o apoio dos 
diretores Adriano Lateri, Bombeiri-
nho, Mixirica, Rodrigo e Yara e res-
pectivas assessorias, e das equipes 
dos diretores Ninja, Uélio e Mala. 
A FBM tem 80 trabalhadores; a Sicap 
110 e a Hidroparts 25.

MAIS ACORDOS
Diferentemente de outros gru-

pos patronais, o Siamfesp (Sin-
dicato das Indústrias de Metais 
não Ferrosos do Estado de São 
Paulo) não assinou a Convenção 
Coletiva na Campanha Salarial no 
ano passado. Diante disso, o Sin-
dicato decidiu 
mobil izar os 
trabalhadores 
e pressionar 
as empresas 
a negociarem 
d i re to  com 
o Sindicato, 
que já fechou 

dezenas de outros acordos.
Um deles foi fechado pelo dire-

tor Erlon e equipe com a LR (zona 
oeste) e aprovado hoje, em assem-
bleia, pelos trabalhadores. Eles 
também aprovaram a contribuição 
sindical.

AÇÕES NAS FÁBRICAS POR DIREITOS E PELO 

CUSTEIO SINDICAL

LUMINI (zona sul) – Em assembleia com diretor 
Jamanta e equipe, trabalhadores aprovaram o 
desconto da contribuição sindical para a manutenção 
da estrutura de lutas e dos serviços oferecidos pelo 
Sindicato e também vão pressionar pela abertura de 
negociação da PLR 2018. A assembleia contou as 
presenças dos diretores Nivaldo e Teco e assessorias.
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AÇÕES NAS FÁBRICAS POR DIREITOS E PELO 

CUSTEIO SINDICAL

CORTE MASTER (zona norte) – 
Assembleia com diretor Chico Pança e equipe 

aprova contribuição sindical

GLORAMAR (zona leste) – Equipe do diretor 
Josias discute  a importância da contribuição 

sindical com os trabalhadores

PINOMAR e 
PINOLAR (zona 

sul) – Mobilização 
para garantir a 

Convenção Coletiva 
com a equipe do 

diretor Teco

TEKNIA (zona leste) – 
Mobilizados com diretor 

Rodrigo e equipe, trabalhadores 
decretam estado de greve 

contra intransigência da 
empresa em não querer 
negociar benefícios aos 

trabalhadores, já que foi 
anunciada a mudança das 

atividades pra Jacareí.

RITTAL (zona oeste) 
Equipe do diretor Erlon acompanhou a eleição da 

CIPA 2018-2019 na empresa

JORNAL ‘O METALÚRGICO’ NAS FÁBRICAS
Esta edição do jornal da categoria foca na Convenção Coletiva de 
Trabalho com destaque para as cláusulas sociais que garantem direitos 
e benefícios que vão além da CLT e da nova lei (reforma) trabalhista. A 
Convenção é um documento com garantias legais. Ela se contrapõe à 
reforma, que “flexibilizou” muitos direitos.

Equipe da diretora Sonete na ALFA METAL, 
ELETRODIESEL (zona oeste)

Equipe do diretor Maloca 
na FRITOMAQ (zona norte) 

Equipe do diretor 
José Luiz na FAME (zona leste)

Diretor Donizeti e equipe 
na MONPAR (zona leste)

Diretor Josias e equipe na 
ALUMÍNIO AURIO BRANCO (zona leste)


