
Em um momento histórico para 
trabalhadores e trabalhadoras de 

todo o Brasil, as centrais sindicais 
Força Sindical, CUT, UGT, CSB, CTB, 
Nova Central e Intersindical, se reu-
niram no dia 6, na sede do Sindicato 
dos Químicos de São Paulo, para o 
lançamento de um documento inti-
tulado “Agenda Prioritária da Classe 
Trabalhadora (Democracia, Soberania 
e Desenvolvimento com Justiça So-
cial: Trabalho e Emprego no Brasil)”.

O documento, com 22 reivin-

Luta

SindicalDiária
Informativo do SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES

 
WWW.METALURGICOS.ORG.BR

Acesse e curta
/MiguelTorresFS

8 DE JUNHO 2018 - Nº 513

UMA AGENDA DA
CLASSE TRABALHADORA E

UMA LUTA PELO BRASIL!
dicações dos trabalhadores, será 
encaminhado a todos os candidatos 
às eleições de outubro de 2018. Um 
grande evento, denominado “Dia 
Nacional de Luta”, já está marcado 
para o dia 10 de agosto pra acon-
tecer em todos os cantos do Brasil.

Precisamos, mais do que nunca, 
ficar muito atentos a tudo o que vem 
acontecendo em nosso País no que 
diz respeito à classe trabalhadora, 
aos seus direitos e suas conquistas.

Esse verdadeiro “desmonte” que 

querem fazer na legisla-
ção trabalhista é única 
e tão somente para 
beneficiar os “tuba-
rões econômicos”, 
em detrimento 
daqueles que, 
verdadeira e 
efetivamen-
te, constro-
em a rique-
za do País. O 
que parece que 
estão querendo fazer é 
sucatear nossas empresas, detonar 
nossa economia e desconstruir 
nossa soberania. E nós não podemos 
ficar impassíveis ante tão explícito 
descaso.

A iniciativa das Centrais Sindi-
cais, de fortalecer a luta por meio 
de uma atuação unitária e coesa, 
não poderia acontecer em momento 
melhor. Estão querendo enfraquecer 
e dilapidar a classe trabalhadora 
brasileira, e não podemos permitir 
que isto aconteça. Os sindicatos de 
trabalhadores – que os poderosos 
querem transformar em utopia 
– são o único porto seguro para 
trabalhadores e trabalhadoras, por 
isto querem torná-los em meros 
expectadores. Temos de arregaçar 
as mangas para superar este e os 
demais obstáculos que surgirem à 
nossa frente.

Durante a reunião do dia 6 os 
presidentes das Centrais assinaram 
um manifesto deixando claro que os 

sindicatos não são coadjuvantes da 
luta, nem mero expectadores. São 
protagonistas da luta em defesa 
da classe trabalhadora e de seus 
direitos... e assim continuará sendo!

Queremos que o Brasil retome 
o caminho do desenvolvimento e 
do crescimento econômico e social. 
Queremos empregos de qualidade 
para todos! Salários dignos! Mo-
radias dignas! Uma vida com dig-
nidade! Não à informalidade! Não 
a ambientes de trabalho insalubres 
ou inseguros! Não à precarização! 
Não ao desemprego!

Estamos em ano eletivo e nosso 
voto é a arma mais poderosa que 
temos para fazer valer nossos direi-
tos! Vamos usá-la com propriedade!

MIGUEL TORRES 
Presidente da Força Sindical, 

do Sindicato dos Metalúrgicos 
S.Paulo e da CNTM



ILIMITAL e 
TRANSMISSÃO 
ROLAMENTOS
(zona leste) 
Acordos de PLR renovados 
nas empresas serão pagos 

em julho/18 e em 
janeiro/19, segundo 
o diretor Maurício 
Forte que comandou 
as assembleias com o 
apoio da equipe.
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AÇÕES NAS FÁBRICAS
ACORDOS DE PLR

O trabalho da diretoria e assessoria nas fábricas, mobilizando a categoria e 
defendendo seus direitos resulta no fechamento, a cada dia, de acordos de PLR, que 

garantem um ganho financeiro extra aos trabalhadores. Confira abaixo alguns acordos 
aprovados em assembleias realizadas nesta sexta-feira.  

CHAFFI (Poá) – Trabalhadores aprovam a PLR 2018, com 
pagamento das parcelas em 30 agosto e 28 de fevereiro. 
Assembleia foi comandada pela equipe da diretora Ester

PARLOCK (zona norte) – PLR aprovada em assembleia com o 
diretor Germano e equipe será paga em duas parcelas, nos dias 

14 de agosto e 26 de março.

PAMMETAL (zona sul) – Assembleia com diretor Mala e 
equipe aprovou o acordo da PLR de 2018, com pagamento em 
duas parcelas: agosto/18 e fevereiro/19.

VENTILADOR SILMAR (zona oeste) - Mais um acordo fechado 
na empresa. A primeira parcela será paga em agosto e a segunda 

em fevereiro, segundo a equipe da diretora Sonete. 

ILIMITAL

TRANSMISSÃO
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OUTRAS ASSEMBLEIAS

Posse no Inspir Reunião sobre NR12

S.B.M (zona sul) – Os trabalhadores, junto com o diretor Mala 
e equipe, seguem firmes na luta pelos seus direitos, em vigília 
na porta da empresa para garantir que nenhum maquinário ou 
equipamento seja retirado do local. O patrão fechou as portas 
e queria dar o termo de rescisão dos contratos sem garantia 
de pagamento dos direitos. A situação está sendo discutida no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho.

SOLETEC (zona sul) – Diretor Nivaldo e equipe em 
assembleia de informação sobre os serviços oferecidos 

pelo Sindicato aos associados, com destaque para o 
Centro de Saúde do Sindicato, e falando da importância de 

ser um trabalhador sindicalizado.

PINGUIM RADIADORES (zona norte) – Diretor Chico Pança e equipe 
informando os trabalhadores sobre várias questões de interesse da categoria, 
como o fato de o presidente do Sindicato, Miguel Torres, ter assumido a 
presidência da Força Sindical, em lugar do companheiro Paulinho, que se 
licenciou para cuidar da campanha eleitoral; o julgamento das ADIs (Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade) da reforma trabalhista que tratam do imposto 
sindical e do contrato intermitente, e o início das negociações da PLR 2018.

MULTI COZINHA (zona leste) – Equipe do diretor Nelson reuniu 
os trabalhadores para falar sobre a importância de os trabalhadores 

serem sindicalizados e contribuírem para o fortalecimento das 
ações do Sindicato e informando, também, que o presidente Miguel 

Torres reassumiu a presidência da Força Sindical.

Dia 15/6 tem debate com a  pré-candidata
a presidente  Vera Lúcia, no Sindicato

Eleições 2018

O diretor do Sindicato 
Carlão, também 
secretário-geral da Força 
Sindical São Paulo, 
participou, ontem, da 
solenidade de posse 
da nova diretoria do 
Inspir (Instituto  Sindical 
Inter Americano pela 

Igualdade Racial). O companheiro Francisco Quintino (Fequimfar/
Força Sindical) passou o cargo de presidente para a companheira 
Cleonice Caetano Souza (comerciários/UGT).

Representando a 
Força Sindical, o 
diretor Luisinho, 
coordenador do 
Departamento de 
Segurança e Saúde 
do Sindicato, 
participou da 

reunião tripartite de discussão da NR12 (Normas 
Regulamentadora) de máquinas e prensas, na sede do 
Sindicato dos Padeiros de São Paulo.

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e o
canal do Sindicato no YOUTUBE - https://bit.ly/2JoEOTS e saiba mais

http://www.metalurgicos.org.br
https://bit.ly/2JoEOTS

