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“O sindicalismo que defendemos 
é o de luta e resistência contra a 
exploração e o ataque aos direitos 
dos trabalhadores, por intermédio 
de dirigentes comprometidos 
com as causas sociais, populares 
e trabalhistas e com um Brasil 
desenvolvido, progressista e 
próspero para todos.”

AÇÕES NAS FÁBRICAS

SERRAS SATURNO (zona norte): 
acampamento vai até amanhã  

Os trabalhadores vão ficar acampados 
na empresa até amanhã, quando, 
então, a massa falida assumirá a 

responsabilidade pela segurança da 
fábrica e do maquinário ali existente. 
Segundo o diretor Curió e equipe, as 

máquinas e o prédio da empresa deverão ser leiloados e o valor arrecadado destinado 
para o pagamento das verbas rescisórias e outras dívidas. Hoje à tarde, o diretor e uma 

comissão de trabalhadores participaram de audiência no Tribunal Regional do Trabalho com 
o síndico da massa falida, com expectativa de receberem as guias de saque do FGTS e do 

seguro-desemprego. A diretora Leninha visitou os companheiros e deu uma palavra de força 
e apoio para que eles não desistam de lutar até receberem seus direitos. Na fábrica tem 

trabalhadores com até 36 anos de casa. A Saturno teve a falência decretada pela 1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo.

OPTEK (zona norte) 
A empresa não pagou o abono de 5% no dia 
20 deste mês, conforme convenção coletiva 
assinada com o Sindicato. Diante disso, o 
diretor Curió e sua equipe fizeram assembleia 
com os trabalhadores, que aprovaram uma 
pauta reivindicando reajuste de 100% no 
vale-alimentação e negociação da PLR 

e o encaminhamento de carta de greve à empresa, com prazo de 72 horas pra empresa se 
manifestar. A empresa é ligada ao Siamfesp, que não assinou a convenção com o Sindicato.

BINKAFER (zona leste) 
Assembleia com diretor Adriano Lateri e 
equipe aprovou pauta de reivindicações 

à empresa com pedido de abertura de 
negociação. Eles querem redução da 

jornada de trabalho, sem redução salarial, 
implantação do vale-refeição e renovação do 

acordo de PLR.

DECTECH (zona sul) 
Trabalhadores reunidos em assembleia 
com a equipe do diretor Carlão cobram a 
abertura de negociação do acordo de PLR.
A empresa marcou reunião pra setembro
e o pessoal aceitou.
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ACORDOS DE PLR

FURATEC (zona leste) 
Diretor Uélio discute com os trabalhadores 

a necessidade de tirar uma comissão de 
trabalhadores para participar da negociação do 

acordo de PLR. Ação conta com o apoio da equipe.

MOREIRA METALÚRGICA (zona sul) 
Diretor Nivaldo e equipe informando os 

trabalhadores sobre o andamento das negociações 
do acordo de PLR e reforçando a importância de ser 

sindicalizado e fortalecer as lutas pelos direitos.

XILOTÉCNICA (zona leste) 
Reunião de discussão sobre a importância da 

luta diária da classe trabalhadora para garantir a 
manutenção dos direitos e ampliar conquistas - 

equipe do diretor Ninja.

LORENZETTI 
(zona leste) 
Diretor Ninja e equipe 
fazendo campanha de 
sindicalização na unidade 
da empresa na Av. Henry 
Ford e como o trabalhador 
sindicalizado contribui 
para fortalecer a luta 

sindical e também usufruir dos benefícios oferecidos pela entidade. 
Assembleia também tirou comissão pra discutir as reivindicações do 
chão de fábrica a serem encaminhadas à empresa.

HB SOLUÇÕES 
(zona oeste)
Equipe do diretor Sales 
em assembleia falando 
da  luta de resistência 
do Sindicato contra as 
reformas trabalhistas e 
da Previdência, terceiri-
zação, pela correção da 

tabela do Imposto de Renda e também já mobilizando os traba-
lhadores para a renovação da Convenção Coletiva na campanha 
salarial deste ano.

DMAX MAX 
(zona oeste) 
Assembleia conduzida 
pela equipe do  Erlon 
aprova a proposta de 
renovação da PLR 2018, 
com pagamento em duas 
parcelas, em junho e 
dezembro deste ano.

ELETROTÉCNICA 
RESTAUMOTOR 
(zona oeste) 
Equipe da diretora Sonete 
no comando de mais uma 
assembleia de aprovação 
do acordo de PLR, com 
pagamento das parcelas em 
outubro/18 e em abril/19.
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NOTAS

Nesta quinta, dia 28, a partir das 14h, o plenário 
do Supremo Tribunal Federal começará a julgar 

as Adins que tratam da contribuição sindical e do 
contrato de trabalho intermitente, determinados 
pela nova lei (reforma) trabalhista. Há 19 ações ques-
tionando o fim da obrigatoriedade da contribuição.

O ministro Edson Fachin, relator das ações, 
afirmou que há elementos para suspender a 
contribuição sindical facultativa, prevista pela 
reforma trabalhista, pois desta forma “há possível 
enfraquecimento dos direitos sociais com a redução 
da capacidade de financiamento das atividades 
sindicais”.

Deputados aprovaram, por 18 votos a favor e 9 contrários, 
o parecer do deputado Luiz Nishimori (PR-PR) do projeto 

(PL 6299/02) que libera o uso de pesticidas em plantações, 
mesmo que o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) 
ou a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não 
tenham completado seus processos de análise. 

Polêmica, a matéria está em debate em Comissão 
Especial da Câmara e destaques apresentados ao texto 
estão sob análise. Para 
deputados contrários à 
matéria, trata-se de fa-
cilitar o uso de “veneno” 
a ser levado à mesa de 
milhões de brasileiros.

STF julgará imposto sindical e 
contrato intermitente nesta 5ª

AGROTÓXICOS

Outros pontos da reforma trabalhista aguardam 
julgamento no STF, como a Adin da CNTM, que 
questiona o trabalho de gestantes e lactantes em 
ambientes insalubres.
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