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A Agenda Prioritária da Classe 
Trabalhadora (Democracia, Sobe-

rania e Desenvolvimento com Justiça 
Social: Trabalho e Emprego no Brasil) 
foi elaborada pelas Centrais Força 
Sindical, CUT, CSB, CTB, UGT, Inter-
sindical, Nova Central em parceria 
com o Dieese, com objetivo de mo-
bilizar os trabalhadores e fortalecer a 
luta nacional em defesa dos direitos 
e interesses da classe trabalhadora.

O documento apresenta 22 pro-
postas concretas para recolocar o 
País na trajetória do desenvolvimen-
to, com geração de empregos de 
qualidade e a garantia de direitos 
após os retrocessos implementados 
pelo governo Temer, nestes dois anos 
de mandato ilegítimo, com apoio de 
seus aliados no Congresso Nacional 
e do setor empresarial conservador.

Entre as medidas emergenciais 

DOCUMENTO TEM 22 PROPOSTAS CONCRETAS  
PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

SERÁ ENTREGUE 3ª FEIRA NO CONGRESSO  
NACIONAL E AOS CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES

DIRIGENTES CONCLAMAM À UNIDADE NA LUTA

estão as de combate ao desem-
prego, com retomada de obras de 
infraestrutura e políticas de apoio 
aos desempregados, redução da 
jornada de trabalho. Os sindicalistas 
também pedem a revogação das leis 
nº 13.467/17 (reforma trabalhista) e 
nº 13.429/17 (terceirização).

“Neste momento é de suma 
importância mantermos a unidade. 
Este é um documento consistente, 

que traz esperança aos trabalhadores 
para enfrentar o que este governo 
está fazendo”, disse Miguel Torres, 
presidente em exercício da Força 
Sindical, presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes e da CNTM.

Na próxima terça-feira, dia 12, 
os dirigentes das Centrais farão a 
entrega do documento no Congresso 
Nacional, em Brasília.

CENTRAIS SINDICAIS LANÇAM A

FOTOS JAÉLCIO SANTANA
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10 DE AGOSTO:
DIA NACIONAL DE LUTA

As Centrais Sindicais estão con-
vocando para o dia 10 de agosto 

um Dia Nacional de Luta com ma-
nifestações e paralisações contra a 
reforma trabalhista, o desemprego e 
o desmonte do Estado e em defesa 
dos direitos.

“O trabalhador só tem o sindicato 
como última trincheira em sua defe-
sa. Está em nossas mãos, é nossa 
responsabilidade enfrentar esta 
situação unidos em torno da nossa 
pauta”, afirmou Miguel Torres, 
presidente da Força Sindical, do 
Sindicato e da CNTM.

Miguel disse que “é preciso 
ficar alerta diante dos fatos que 
vêm ocorrendo no País, como esse 
desmonte que fizeram na legislação 
trabalhista, que querem fazer nas 
nossas empresas, na nossa sobera-
nia. Tudo está muito bem articulado. 
Temos de ter unidade”, declarou.

MANIFESTO
Junto com a Agen-

da Prioritária da Classe 
Trabalhadora, lançada 
nesta quarta, 6 de junho, 
no Sindicado dos Quí-
micos de São Paulo, os 
presidentes das centrais 
divulgaram um manifes-
to destacando que “os 
trabalhadores criaram o 
sindicalismo para se tor-
narem protagonistas do próprio futuro 
e, neste momento, no Brasil, a luta é 
para recolocar o País na trajetória do 
desenvolvimento, com geração de 
empregos de qualidade, crescimento 
dos salários, combate à informalida-
de, à precarização e à insegurança no 
trabalho, e promover a proteção social 
e trabalhista para todos”.

Os presidentes das centrais 
enfatizam também que as eleições 

são primordiais para a construção de 
compromissos com a futura agenda 
de desenvolvimento do País e reafir-
mam o compromisso com a unidade.

REFORMA TRIBUTÁRIA
Representantes da Fenafisp (Fe-

deração Nacional do Fisco Estadual 
e Distrital) e da Anfip (Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal) apresentaram um 

estudo sobre a “Reforma Tributária 
Solidária – A reforma necessária” e 
criticaram a política do Brasil, que 
privilegia as altas rendas e cobra 
mais dos que ganham menos.

MONTEPINO (zona leste)
Em assembleia com o diretor Donizeti e equipe, 
os trabalhadores aprovaram suspender a greve 
e voltaram ao trabalho depois que a empresa 

retirou a justa causa que havia dado a três 
funcionários. Vitória da luta!

INDEBRAS (zona oeste)
Diretor Erlon e equipe fez

assembleia com os trabalhadores do
1º e 2º turnos, que aprovaram estado 

de greve por causa do atraso no 
pagamento de benefícios e salários.

METALÚRGICA MELLO (zona sul)
Trabalhadores reivindicam

fornecimento de uniforme e a volta do 
fornecimento da cesta básica - equipe

do diretor Carlão

SALGUEIRO (zona leste)
Trabalhadores aprovam, em assembleia com 

o diretor Maurício Forte e equipe, a pauta 
negociada com a empresa, que prometeu 

regularizar o pagamento de salários, FGTS, férias 
em atraso e plano de cargos e salários.

VERA CRUZ (zona sul) – Diretor Biro e equipe 
foram à empresa falar com os trabalhadores, que 

estão sendo dispensados por falta de matéria 
prima. Eles reivindicam também o pagamento de 

férias e das parcelas de salário atrasadas.

TURK (zona norte)
Assembleia de renovação do acordo de

PLR com pagamento das parcelas em 20 de 
setembro deste ano e 20 de março do ano que 

vem - Equipe da diretora Alsira

POR DIREITOS E PELA CONVENCAO COLETIVA



SANTA GRAÇA (zona leste)
Em assembleia com diretor Jesus e equipe, 

trabalhadores aprovaram o acordo da PLR 2018, 
a ser pago em duas parcelas, em 30 de julho e 20 

de dezembro deste ano.

VECTOR (zona sul)
Diretor Nivaldo e equipe comandaram 
assembleia de aprovação da PLR, com 
pagamento das parcelas em julho/18 e 

fevereiro/19, e discussão sobre a importância 
de serem sócios do Sindicato e fortalecerem 

as lutas da categoria.

TELAS TEM (zona oeste)
Equipe do diretor Ceará conferindo

com os trabalhadores que a empresa vem 
cumprimento o acordo feito com o Sindicato,

de pagamentos regular dos salários.
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SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A LUTA DO SEU 

SINDICATO! 

VOITH (zona oeste)
Equipe do diretor Sales acompanhou, 

com os delegados sindicais, a apuração 
da eleição da CIPA. Na ocasião, a equipe 
falou sobre a importância do cipeiro para 

o Sindicato e os trabalhadores. A empresa 
assumiu o compromisso de liberar os 

cipeiros para participarem de qualquer 
atividade do Sindicato relacionada à 

segurança e saúde do trabalho.

STANFER (zona leste)
Acordo Coletivo fechado com a empresa ligada 

ao Siamfesp, que não assinou a convenção 
coletiva de trabalho. Segundo o diretor Maurício 

Forte, o acordo garante a renovação de todas 
cláusulas sociais e econômicas da convenção e 
os trabalhadores também aprovaram o desconto 

da contribuição nos salários.

FANANDRI (zona leste)
Diretor Bombeirinho e equipe se

reuniram com os trabalhadores para
falar da reunião de discussão da PLR 

marcada para esta sexta-feira.

L.S MOLD e FBP (zona sul)
Trabalhadores das duas empresas garantiram a renovação da PLR e aprovaram o 
acordo em assembleias com a equipe do diretor Teco. O pagamento será feito em 
duas parcelas, em 20 de agosto/18 e 28 de fevereiro/19, na L.S Mold, e em 31 de 

julho/18 e 26 de março/19 na FBP.

REAL PERFIL (zona norte)
Diretor Chico Pança e equipe informando os 

trabalhadores que a reunião de negociação do 
acordo de PLR com a empresa está marcada para 

a próxima sexta-feira.

L.S MOLD FBP
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