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SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES

SINDICATO PARTICIPA DE REUNIÃO DA 
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

SINDICAL DAS AMÉRICAS

11 DE ABRIL 2018 - Nº 475

A ADS (Alternativa Democrática 
Sindical) fez, nesta quarta-feira 

(11), em São Paulo, sua primeira 
reunião, após o ano do congresso 
de fundação da entidade, em 2017, 
na Colômbia, para debater questões 
de interesse da classe trabalhadora 
na América Latina e no Caribe. A 
reunião foi realizada no auditório do 
Hotel Leques Brasil e contou com a 
participação de mais de 120 dirigen-
tes sindicais de vários países.

Diretores(as) e assessores(as) do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes, liderados 
pelo presidente Miguel Torres, 
participaram do evento.

Miguel Torres disse que a ADS 
é uma alternativa de luta para os 
trabalhadores da América, sobretudo 
neste momento de forte ataque ne-
oliberal em cima dos trabalhadores. 
“O que está por trás de tudo não é 
só tirar direitos, é acabar com o mo-
vimento sindical que luta e defende 
os trabalhadores”, afirmou.

Miguel disse que o enfrenta-
mento depende dos trabalhadores 
e destacou a criação do movimento 
Brasil Metalúrgico, importante para 
a luta nacional da categoria. “Temos 
que unificar os trabalhadores e traba-
lhar o que nos une, porque, para os 
trabalhadores somente a luta faz a 

lei. Se não tiver luta não tem direito, 
não tem lei”, disse Miguel Torres, 
que também é presidente da CNTM 
e vice da Força Sindical.

DESIGUALDADE
Na abertura da reunião, o colom-

biano Júlio Gomes, presidente da 
ADS, disse que o encontro é impor-
tante para colocar em discussão os 
graves problemas sofridos pela clas-
se trabalhadora em diversos países. 
Ele criticou a desigualdade social no 
Brasil e em países subdesenvolvidos, 
a detenção de riqueza nas mãos de 
uma pequena parcela da sociedade 
mundial e o imperialismo dos EUA, 

enfrentamento dos problemas que 
países das Américas Latina, Central e 
África vêm passando com a desigual-
dade social e a pobreza. Leia mais 
em www.metalurgicos.org.br

que ignora a pobreza no mundo. E 
pediu “solidariedade, pluralidade, 
comprometimento e cidadania”.

Juruna, secretário-geral da Força 
Sindical, falou sobre as dificuldades 
enfrentadas pelos trabalhadores 
após a aprovação da reforma tra-
balhista e disse que a falta repre-
sentatividade política no País é um 
problema para a classe trabalhadora. 
“É nosso dever olhar com mais aten-
ção para a política nacional, pois o 
País está sendo totalmente destruído 
pelo atual governo”.

Nilton Neco, secretário-geral 
da ADS, destacou a importância da 
união nas causas trabalhistas, no 
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Trabalhador ganha 
indenização trabalhista

O companheiro Jair Braz de Araújo 
recebeu, nesta quarta-feira (11), uma 

indenização trabalhista referente a ação 
movida pelo Sindicato em 2004 contra 
a empresa Madalena Ladanha Couto. 
O cheque de pagamento foi entregue 
pela diretora de finanças do Sindicato, 
Elza Costa, e pelo secretário-geral Jorge 
Carlos de Morais, o Arakém.

Os diretores do Sindicato Alemão, Leninha 
e Sales se juntaram às centenas de mili-

tantes de todo o Brasil que estão acampados 
próximo à sede da Polícia Federal de Curitiba 
(PR), em apoio ao ex-presidente Lula, que 

Jair trabalhou como serralheiro duran-
te 24 anos, mas a empresa costumava não 
depositar FGTS nem pagar corretamente as 
horas extras. Demitido em 2000, ele não 
recebeu as verbas rescisórias. Procurou o 
Sindicato e abriu a ação cobrando todos es-
tes direitos. O processo chegou ao Tribunal 
Superior do Trabalho, mas o trabalhador 
confiou na vitória.

está preso na PF. Hoje de manhã, 
Leninha contou como está o mo-
vimento.

“Esse acampamento só tem 
crescido. Hoje (11) pela manhã 
conversamos com várias pessoas 
que estão aqui, acredito que já 
ocupamos mais de 11 ruas, vários 
quarteirões no entorno da Polícia 
Federal .  Temos vár ios  grupos 
aglomerados, atividades culturais, 
esportivas. Tá um acampamento 
bem vivo, com muita manifestação 
política. Lula sofreu uma injustiça 
política porque teve seu processo 
colocado na frente de muitos 

outros. Nossa posição é que o ex-presidente 
precisa de um julgamento mais justo e não 
da maneira como foi feito.”

O Sindicato, presidido por Miguel Torres, 
apoia o movimento #LulaLivre.

AÇÕES NAS FÁBRICAS
POR DIREITOS E PELO CUSTEIO SINDICAL

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

Diretora fala direto do
acampamento #LULALIVRE em Curitiba

Diretor participa 
de plenária em 

Piracicaba

O diretor Carlão, dos metalúrgicos de São Paulo 
e Mogi, participa, em Piracicaba, da Plenária 

Regional da Força Sindical São Paulo. Carlão é 
secretário-geral da central e, Danilo Pereira (quí-
micos), presidente. O evento reúne coordenações 
regionais de Piracicaba, Campinas, Sorocaba 
Itapetininga, São João da Boa Vista, Mogi Gua-
çu e discute conjuntura econômica nacional e 
perspectivas nas negociações salariais, aspectos 
jurídicos e trabalhistas da reforma trabalhista e 
alternativas de financiamento sindical.

JUSTIÇA MANDA STAMPCOM
REINTEGRAR TRABALHADOR
O Sindicato conseguiu, na Justiça, a reintegração de 
um trabalhador que havia sido demitido em fevereiro de 
2017, por justa causa. Ele tinha estabilidade de Cipa. A 
reintegração foi determinada pela 1ª Vara do Trabalho de 
São Paulo, que anulou a justa causa e condenou a empresa 
a pagar os salários de todo do período de afastamento, 

depósitos do FGTS. Segundo o diretor José Silva, mesmo após a demissão, o Sindicato entrou 
com mandado de segurança garantindo a ele o direito de participar da nova eleição da Cipa 
no ano passado. O trabalhador concorreu com medida liminar e foi eleito com 50% dos votos 
apurados. A luta conta com o apoio dos assessores Manoel e Jair, do presidente Miguel Torres, 
do secretário-geral Arakém. Leia mais em www.metalurgicos.org.br
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ALTAMIRA (zona norte) 
FIM DA GREVE
Os trabalhadores 
receberam hoje os salários 
atrasados e encerraram a 
greve iniciada ontem, sob o 
comando do diretor Curió e 
sua equipe.

TECNOTERM
(zona sul)

ESTADO DE GREVE
Empresa não se 

manifestou em relação à 
pauta de reivindicações 

e os trabalhadores 
decretaram estado de 

greve. Segundo o diretor Biro, a empresa atrasa salários, 
pagamento de férias e o vale-alimentação, que é fundamental 

para 70% do pessoal que trabalho em campo. Eles paralisaram 
as atividades hoje de manhã e podem parar na semana que vem 

se a empresa não regularizar a situação.

RPA (zona oeste)
Diretora Sonete e equipe 
comandou assembleia 
de aprovação do acordo 
da PLR, que será paga 
em duas vezes, em 30 
de julho deste ano e 28 
de fevereiro de 2019. A 

assembleia também discutiu sobre o dissídio coletivo e a 
importância da contribuição sindical para a continuidade 
das lutas do Sindicato.

YORKVAL (zona leste)
Os trabalhadores 

aprovaram, em 
assembleia com a equipe 

do diretor Nélson, o 
acordo da PLR 2018, com 

pagamento em duas 
parcelas, até 31 de julho 
e até 31 de outubro deste ano. Também aprovaram o 

desconto da contribuição para o Sindicato.

BRASSINTER
(zona sul)
FIM DA GREVE
Os trabalhadores 
voltaram ao trabalho, 
após 3 dias de greve, 
com a conquista de 90 
dias de estabilidade 

a oito funcionários que seriam demitidos, troca e 
melhorias no restaurante e o pagamento da segunda 
parcela da PLR até o dia 31 deste mês. A mobilização 
foi conduzida pela equipe do diretor Carlão.

GOLDEN ART
(zona sul)

Em assembleia com 
a equipe do diretor 

Mala, os trabalhadores 
aprovaram o acordo 

da PLR 2018 com 
pagamento do benefício 

em 30 de agosto/ e 28 de fevereiro/19 e reajuste no  
vale-compra de 9% este ano e 10% no ano que vem.

WATTERNES
(zona norte)
Em assembleia com a 
diretora Alsira e equipe, 
os trabalhadores 
aprovaram o acordo da 
PLR com pagamento em 
parcela única até o dia 

30 deste mês e também conquistaram o aumento de 20% no 
vale-alimentação, equivalente a R$ 130,00.
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ALUMÍNIO BRILHANTE 
(zona leste)
Diretor Mixirica e equipe 
informando sobre a negociação 
com a empresa com relação à 
Convenção Coletiva de Trabalho 
e a importância da contribuição 
sindical

DISQUE REPARO
(zona leste)

Diretor Josias e equipe em 
assembleia de discussão 

sobre contribuição sindical

MVS PRENSAS 
(zona norte)
Assembleia com a 
equipe do diretor 
Chico Pança aprova 
contribuição sindical

DALMET LAMINAÇÃO 
(zona sul)
Trabalhadores conquistam 
a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho com 
as cláusulas econômicas e 
sociais, que se contrapõem 
à nova lei trabalhista. 

Segundo o diretor Ninja e equipe, a empresa é ligada ao 
Siamfesp, que não assinou a convenção no ano passado.

JMS (zona oeste)
  Assembleia com 

diretor Erlon e equipe 
aprova o desconto da 
contribuição em favor 

do Sindicato

SICAP e IGAL 
(zona leste)
Trabalhadores 
garantem a 
renovação da 
Convenção Coletiva 
de Trabalho e 
o desconto da 

contribuição sindical. Assembleia foi conduzida pelo diretor 
Maurício Forte e equipe com o apoio do diretor Rodrigo.

NENHUM DIREITO A MENOS!

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais

EUROTRONICS e GRAVER (zona sul)
Diretor Nivaldo reuniu os trabalhadores para 
falar da importância que é ser um trabalhador 
sindicalizado, sobre o dissídio coletivo não concluído 
e de mobilização para garantir a manutenção da 
convenção coletiva

EUROTRONICS GRAVER

E FORTALEÇA A LUTA 
DO SEU SINDICATO! 

SINDICALIZE-SE


