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FIM DO ACAMPAMENTO 
NA SERRAS SATURNO (zona norte) 
Os 32 trabalhadores encerraram ontem (27) o 
acampamento montado na fábrica desde o último 
dia 18 para impedir a retirada de maquinário e 
equipamentos que serão utilizados como garantia 
do pagamento das verbas rescisórias. Em audiência 
ontem (27) no Tribunal, com o administrador da massa falida da 
empresa, Valdo Faccio, ficou estabelecido que o Sindicato fará a homologação das 

rescisões de contrato dos funcionários, para viabilizar o saque do FGTS e do seguro-desemprego, com exceção de cinco trabalhadores, 
que serão aproveitados para a função de portaria, e pagos pela massa falida. As homologações deverão ser feitas até o dia 12 de julho.  
A Saturno teve a falência decretada pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e, segundo o diretor Curió, 
que acompanha os trabalhadores junto com sua equipe, há trabalhadores sem registro e, tanto estes quanto os registrados, serão 
orientados a abrir processo judicial para cobrar os direitos devidos e informados sobre os documentos que devem apresentar. 
O acampamento teve o apoio de diretores(as) e assessores(as), do secretário-geral, Arakém, e do presidente Miguel Torres. 

As Campanhas Salariais deste 
segundo semestre das catego-

rias que ainda não fecharam acordo 
serão dificílimas. Como, aliás, foram 
as de todos os setores que conclu-
íram suas negociações no primeiro 
semestre do ano.

Que o Brasil atravessa uma crise 
econômica extremamente rigorosa 
ninguém tem dúvidas. Que o crédito 
está caríssimo para o consumidor 
comum, que o dólar – em detrimento 
do real – está supervalorizado e que 
o desemprego está altíssimo – são 
cerca de treze milhões de desempre-
gados no País – não é segredo para 
ninguém. E que os patrões, calcados 
na “desculpa esfarrapada” da reces-
são econômica, vão endurecer nas 
negociações salariais do segundo 
semestre, assim como o fizeram 
nas do primeiro, é público e notório.

O que também sabemos é que 

CAMPANHAS SALARIAIS DO 2º SEMESTRE: 
UNIFICAR PARA FORTALECER!

a crise afeta a todos, sem exceção, 
não importa se empresários ou 
trabalhadores. Mas o que não po-
demos aceitar é que sejam sempre 
os trabalhadores e trabalhadoras a 
arcar com todo o ônus de uma crise 
que nem de longe foi por eles pro-
vocada. Os frequentes equívocos na 
condução da economia do País são 
os verdadeiros vilões pelo que está 
aí. E disto também ninguém duvida.

Cientes das dificuldades que 
vamos enfrentar, decidimos, como 
forma de fortalecer nossa luta 
e as próprias negociações das 
campanhas salariais, unificar os 
movimentos reivindicatórios com 
todas as categorias e partir, mais 
fortalecidos, para a mesa de nego-
ciações. Categorias como metalúrgi-
cos, alimentação, químicos, têxteis, 
costureiras, rurais, comerciários, 
hoteleiros e trabalhadores em edi-

fícios, entre outras, têm data-base 
neste semestre.

E o patronal, demonstrando todo 
o seu radicalismo quando tem de 
“botar a mão no bolso”, costuma 
apresentar propostas de reajustes 
que não reajustam nada. Pelo con-
trário, normalmente eles propõem 
reajustar abaixo da inflação, com 
nada de aumento real, e ainda 
insistem em retirar direitos histó-
ricos das Convenções Coletivas. 
Conceder aumento real ajuda a 
reaquecer e a manter aquecido o 
mercado interno, permite que o con-
sumo das famílias seja preservado, 
fomenta a produção e o consumo, e 
contribui para a manutenção/gera-
ção de postos de trabalho formais.

A nossa luta e o fortalecimento 
do conjunto dos trabalhadores, 
desta forma, representa ultrapassar 
o limite das fábricas. Ela busca o 

crescimento e o desenvolvimento 
econômico e social brasileiro, com 
emprego decente, bons salários, 
educação, saúde, transparência, 
justiça e igualdade social. Este é o 
Brasil que almejamos, e é por ele 
que não paramos de lutar! 

MIGUEL TORRES
Presidente do Sindicato, da 
Força Sindical e da CNTM
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ACORDOS DE PLR

ARCOIR (zona leste) 
Diretor Nelson e equipe foram à fábrica conversar com os trabalhadores 
sobre o problema da falta de depósitos do FGTS pela empresa e pediram 
a eles para providenciarem, junto à Caixa Econômica Federal, o extrato 
analítico das suas contas para avaliar o período sem depósitos e exigir 
a sua regularização. Eles também estão cobrando o 
fornecimento de uniformes de trabalho.

O diretor do Sindi-
cato Edenilson 

Rossato, o Alemão, 
representou os me-
talúrgicos de São e 
Mogi das Cruzes e 
o presidente Miguel 
Torres na abertura 
do 3º Encontro Na-
cional dos Trabalhadores Papeleiros, 
que está sendo realizado em Praia 
Grande, na Colônia de Férias dos 
Comerciários. O tema do evento 
é “Reconstruir o Brasil garantindo 
direitos de quem trabalha e produz”.

Em sua fala, Alemão defendeu 
que o movimento sindical tem que 
estar unido para defender as con-
venções coletivas de trabalho, falou 
que os metalúrgicos já vêm adotando 
essa ação dentro da categoria em 
âmbito nacional e também junto a 

outras categorias, abordou a questão 
política com foco nas eleições e na 
escolha dos representantes para 
o Congresso Nacional, ressaltou a 
importância dos dirigentes buscarem 
uma aproximação com os trabalha-
dores jovens que estão chegando 
nas fábricas e também ampliar as 
discussões da indústria 4.0, que está 
mudando o modo de produção.

“A unidade  é que vai fazer valer 
o resultado das lutas por direitos”, 
afirmou Alemão.
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BEFRAN (zona oeste) 
Trabalhadores reunidos em assembleia com o 

diretor Erlon e equipe comemoraram a conquista 
do café da manhã na empresa.

STR (zona leste) 
Diretor Mixirica e equipe conversam com os 

trabalhadores sobre as lutas do Sindicato no dia a 
dia e a importância de eles se sindicalizarem para 

fortalecer as ações sindicais pela garantia dos 
direitos e da representação sindical

TECNOTRAFO (zona sul) 
Diretora Cristina e equipe em assembleia 

que discutiu e aprovou o acordo coletivo de 
compensação de horas e dias pontes do ano.

METAL STOCK (zona sul) 
Diretor Lourival e equipe reuniram os 

trabalhadores para informar o resultado da reunião 
com a empresa sobre a concessão de férias, FGTS 

e água. A empresa vai analisar a questão das 
férias, liberar o descanso de dois funcionários e 

pediu 90 dias pra regularizar os depósitos do fundo 
de garantia. Uniformes e água potável já estão 

sendo atendidos.

TECNOFLEX (zona sul) 
Diretor Lourival e equipe com os trabalhadores 

mobilizados pela PLR e regularização dos 
depósitos do fundo de garantia em atraso.

MOVER LOG (zona leste) 
Assembleia com a equipe do diretor Jesus 

aprovou o encaminhamento de pauta à empresa 
reivindicando PLR, melhoria da cesta básica, 

convênio médico, plano de cargos e salários, Cipa 
e vale-refeição, que os trabalhadores não têm.

AUTO LAPA (zona oeste) 
Acordo de PLR fechado na 
empresa de distribuição de peças 
e serviços. Os trabalhadores vão 
receber as parcelas em setembro 
e março de 2019, segundo a 
diretora Sonete e equipe, que 
negociaram o benefício.

RODAGÁS (zona leste) 
Diretor Adriano Lateri e equipe 

coordenaram a assembleia 
de aprovação da PLR, com 

pagamento em duas parcelas: 
em setembro deste ano e em 

março do ano que vem. Segundo 
o diretor, a Comissão de Fábrica 
e o Sindicato continuam trabalhando por um plano de cargos e 

salários para a adequação dos salários.

DIRETOR ALEMÃO NO 
ENCONTRO DOS PAPELEIROS

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


