
O presidente do Sindicato, da CNTM 
e da Força Sindical, Miguel Tor-

res, está em Detroit, Estados Unidos, 
onde participa do 37º Congresso do 
UAW (Sindicato dos Metalúrgicos 
Norte-Americanos), aberto nesta 
segunda-feira (11). O evento vai até 
quinta-feira.

Miguel viajou acompanhado dos 
dirigentes metalúrgicos Paulo Cayres, 
presidente da CNM-CUT, e Luiz Carlos 
Prates, o Mancha, do CSP-Conlutas. 
Ontem, domingo, eles se encontraram 
com o presidente do UAW, Dennis 
Willians, com dirigentes de outros 
países e convidados internacionais. 

O congresso conta com a presença 
de delegações de trinta países. Está 
debatendo painéis sobre os ataques 
aos direitos da classe trabalhadora no 
mundo, golpes contra a democracia e 
crescimento político mundial da direita 
e extrema-direita, e vai eleger a nova 
diretoria do UAW, que deverá ser 
presidido por Gary Jones.

Miguel Torres e os dirigentes 
metalúrgicos vão falar sobre a crise 
brasileira, da lei da reforma trabalhista, 
que tira direitos e acaba com a repre-
sentação sindical, e demais medidas 
antipopulares do governo Temer e seus 
aliados no Congresso Nacional.

O consultor sindical João Guilherme Vargas 
Netto, 75 anos, recebeu sexta-feira passada, 

na Câmara Municipal de São Paulo, o título de 
Cidadão Paulistano. A homenagem foi iniciativa 
do vereador Eliseu Gabriel.

Diretores(as) e assessores(as) do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo/Mogi das Cru-
zes, presidido por Miguel Torres, prestigiaram a 
solenidade, que reuniu também representantes 
de outras categorias, amigos e familiares num 
clima de confraternização e esperança nas lutas 
sindicais por dias melhores para toda a classe 

trabalhadora.
Mineiro de Tombos (MG), João Guilherme 

participou da história da Cidade de São Paulo. 
Lutou contra a ditadura e contribuiu para a cons-
trução da Democracia no Brasil. Colaborou na 
elaboração da “Carta de São Paulo” (São Paulo, 
o Povo e Seus Problemas), lida na Assembleia 
Legislativa, em 1975, no auge da repressão às 
liberdades. Atualmente, é consultor sindical de 
diversas áreas, sempre em defesa dos interesses 
dos trabalhadores. 
(leia mais em www.metalurgicos.org.br)
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DIRIGENTES METALÚRGICOS PARTICIPAM 
DO 37º CONGRESSO DO UAW EM DETROIT

PROGRAMAÇÃO
3ª feira:  painel internacional “Retorno da Extrema Direita –      
 Ataques globais nos direitos trabalhistas”, com apresentação de Kristyne Peter
 • Josh Nasser falará sobre a situação dos EUA sob o governo Trump e ataques do legislativo
 • Miguel Torres, Paulo Cayres, e Luiz Carlos Prates, o Mancha vão expor a realidade do   
 Brasil e os ataques da direita contra os direitos da classe trabalhadora
 • análise sobre o Brexit e o futuro da Inglaterra

4ª e 5ª feira: eleição e posse da nova diretoria do UAW

Miguel Torres, Gary 
Jones, Paulo Cayres 

e  Mancha

Miguel com Dennis Willians

Sindicato prestigia homenagem 
a João Guilherme na Câmara

João Guilherme
recebe título 

e o apoio 
dos nossos 
dirigentes
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AÇÕES NAS FÁBRICAS POR DIREITOS

BRAITA(zona sul)
Trabalhadores reunidos com o diretor Biro e equipe discutiram 
sobre os débitos de 13º e férias em atraso. Esses direitos 
foram negociados com a empresa no ano passado, mas ela 
não cumpriu o acordo e, recentemente, pediu renegociação. Os 
trabalhadores aceitaram, mas querem correção. A empresa tem 
22 funcionários.

FUNILARIA ARCO VERDE (zona oeste)
Equipe do diretor Porfírio discutindo com os trabalhadores 
a elaboração de pauta que será entregue à empresa nesta 
terça-feira, com reivindicações de cumprimento de direitos, 
entre eles, registro em carteira, PLR, demissões irregulares, 
entre outros.

TORCOMP (zona sul)
Trabalhadores mobilizados com a equipe do diretor 
Carlão reivindicam a volta da entrega da cesta básica e o 
pagamento da PLR acordado.

ESTILO ÚNICO 
(zona sul)

Diretor Nivaldo e 
equipe reuniu os 

trabalhadores para 
discutir o problema do 
atraso no pagamento 
dos salários do dia 5 

deste mês e cobrar da 
empresa.

CAROL (zona sul)
Equipe do diretor Lourival com os últimos trabalhadores da empresa, 
que está mudando a produção para Porto Feliz, interior de São Paulo.

MASTERNOX (zona leste)
Diretor Nélson e equipe discute em assembleia sobre os atrasos de salário 
de maio e junho. A empresa disse que vai acertar tudo até dia 14. Segundo 
o diretor, a empresa paga “picado” e não cumpre a Convenção Coletiva da 
categoria, que determina o pagamento do salário todo dia 5 de cada mês e 
não no quinto dia útil.

VALEO (zona sul)
Equipe do diretor Teco fez assembleia unificada com os 
trabalhadores do 1º e do 2º turnos, que aprovaram a proposta de 
compensação de horas negociada com a empresa.

FIXABRASIL (zona leste)
Trabalhadores paralisaram as atividades contra o pagamento dos 
salários. A empresa se reuniu com a equipe do diretor Emerson e 
disse que ia pagar ainda hoje e o pessoal voltou ao trabalho.



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

Eleições 2018

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

ARO ESTAMPARIA 
(zona oeste)
Trabalhadores aprovam o 
acordo de PLR, que será  
pago em outubro deste 
ano e em abril de 2019 - 
Diretora Sonete e equipe

LEON MOTORES E MADS SERVIÇOS (zona norte)
Assembleia de aprovação do acordo do PLR com

a equipe do diretor Curió. Os trabalhadores
vão receber o benefício em duas parcelas, em 20 de 

junho e 20 de março.

NOTAS
CENTRAIS DISCUTEM
 COM MAIA GERAÇÃO 

DE EMPREGOS
Lideranças das centrais Força 

Sindical, CUT, UGT, CSB, CTB e Nova 
Central vão se reunir nesta terça-fei-
ra, às 12h, com o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
para discutir a geração de empregos. 
Representando a Força Sindical 
estarão o presidente licenciado da 
Central, deputado federal Paulo 
Pereira da Silva, e o 1º secretário 
Sérgio Luiz Leite, Serginho.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
O número de pedidos de recupe-

ração judicial voltou a subir. Foram 
518 pedidos entre janeiro e abril, alta 
de 30% em relação a igual período 
do ano passado. Com a greve dos 
caminhoneiros, em maio, e as osci-
lações bruscas do câmbio, na última 
semana, o caixa de muitas empresas 
foi ainda mais comprometido. Isso 
significa mais demissões. O aumento 
dos pedidos reflete a frustração com 
o crescimento da economia. O cres-
cimento dos pedidos atinge todos os 
segmentos de empresas. (O Globo)

 INFORMAL GANHA MENOS -1
O trabalhador que exerce uma 

atividade informal hoje ganha até 
10% menos do que ganhava há 
quatro anos, segundo a consultoria 
LCA com base nos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua. O ganho real caiu 
para todas as faixas etárias de 
trabalhadores que estavam fora 
do mercado formal. Sem direitos 
trabalhistas, esses brasileiros viram 
a renda diminuir e a vulnerabilidade 
aumentar.

INFORMAL GANHA MENOS – 2
Os números levam em conside-

ração os empregados em empresas 
privadas sem carteira assinada e os 
trabalhadores por conta própria. O 
total de trabalhadores nessa situa-
ção aumentou de 35,7 milhões, no 
primeiro trimestre de 2012, para 38 
milhões no mesmo período deste 
ano – a maioria deles com idades 
entre 26 e 50 anos. (Estadão)

KMB e MBK (zona leste)
Aprovação do acordo de PLR 2018 com a 
equipe do diretor Jesus. As parcelas do 
benefício serão pagas em 30 de outubro deste 
ano e 30 de março do ano que vem.

TS SHARA (zona leste)
Mobilização garantiu a renovação do acordo de PLR, 

que será pago até 30 de novembro e no final de 
março, segundo o diretor Rodrigo que comandou a 

assembleia junto com a equipe.
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