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“São Paulo tem obrigação de liderar o proces-
so de desenvolvimento do País, sem desmontar 
universidades e bancos de fomento nem serviços 
públicos”, afirmou.

Miguel Torres falou da importância de, neste 

SINDICATO PROMOVE ENCONTRO DE 
MARINHO, PRÉ-CANDIDATO AO GOVERNO 

DE SP, COM SINDICALISTAS
O Sindicato promoveu nesta terça-feira um 

café da manhã entre os candidatos do PT ao 
governo do Estado de São Paulo, Luiz Marinho, e 
ao Senado, Gilmar Tato, com dirigentes sindicais 
de diversas categorias e centrais sindicais.

Miguel Torres, presidente do Sindicato, 
CNTM e Força Sindical, falou da necessidade 
de o movimento sindical e a classe trabalhadora 
terem uma participação mais efetiva nos rumos 
políticos do Brasil e do Estado.

“O momento é delicado. Temos que estar 
juntos e trabalhar para a unidade de uma agenda 
progressista”, afirmou.

Luiz Marinho falou do desejo 
de todos quererem que São Paulo 
volte a ser o Estado que leva de-
senvolvimento e tecnologia “para 
transformar e ajudar outras regiões 
do País que estão passando por 
sérias dificuldades”.

Marinho ouviu várias reivin-
dicações dos dirigentes, sobre 
segurança pública, educação etc. 
falou da necessidade de pensarmos 
uma comunicação social e alternativa 
de integração com a população e os trabalha-
dores, defendeu um processo de reindustrialização 
e incentivo às pequenas empresas, educação para 
os jovens e atenção às crianças de famílias com 
vulnerabilidade de renda e criticou a guerra fiscal.

momento, fazer o debate não só em nível nacio-
nal, mas estadual. “São Paulo tem potencial de 
desenvolvimento”, afirmou.

Participaram dirigentes metalúrgicos, ban-
cários, químicos, professores, construção civil, 
assistentes sociais, alimentação, energia, servi-
dores, saúde, jornalistas, aposentados, gasistas, 
condutores, têxteis e vestuário da capital e do 
Interior ligados à CUT, Força, Nova Central.

Os diretores Rodrigo, Leninha, Alsira, Luisi-
nho, Zé Luiz, Alemão, Adriano Lateri, do nosso 
Sindicato, também participaram do encontro.

JAÉLCIO SANTANA
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AÇÕES NAS FÁBRICAS

ACORDOS DE PLR

GDL e GRADIMETAL – 
GREVE
Trabalhadores do escritório 
e da fábrica, em SP e 
Guarulhos, continuam 
em greve reivindicando o 
pagamento do restante do 
vale salarial. Segundo o 

diretor Josias, que lidera o movimento junto com os companheiros 
Lula e Araxá, do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, a 
empresa informou que o pagamento só vai sair na 5ª feira. Os 
trabalhadores vão aguardar parados.

SCALA METALÚRGICA 
(zona leste)
Em assembleia com a 
equipe do diretor Nelson, 
trabalhadores comemoram 
a conquistam de café da 
manhã, que será servido 
a partir desta 4ª feira, e a 

designação, pela empresa, de um responsável pelo cumprimento 
da NR 5 (Cipa) e observação do item 5.6.4 da norma, que trata 
da obrigatoriedade de participação dos empregados, por meio da 
negociação coletiva. A equipe também informou que vai marcar nova 
reunião com a empresa para discutir a PLR e outros benefícios.

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

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

LOMBARD (zona oeste)
Equipe do diretor Alemão falando com os 40 

trabalhadores da empresa sobre a importância de 
ser sindicalizado para fortalecer o Sindicato e a 

categoria nas lutas pelos direitos.

VALEO – Greve (zona sul)
Os trabalhadores cruzaram os braços de manhã 

depois de rejeitarem a proposta de PLR da 
empresa. Não demorou muito, e eles receberam 

nova proposta, negociada pelo diretor Teco 
e equipe, que foi discutida e aprovada pela 
assembleia, que decidiu voltar ao trabalho.

FANI (zona leste)
Equipe da diretora Yara acompanhando a eleição 

da Cipa na empresa e aproveitando a oportunidade 
para divulgar as luta do Sindicato e os benefícios 

oferecidos aos sindicalizados e categoria.

AUTOPEÇAS RODRIGUES (zona norte)
Assembleia de aprovação do acordo de PLR com 

a equipe da diretora Alsira. Os trabalhadores 
vão receber o benefício em duas parcelas, em 

agosto/18 e março/19.

VECTOR (zona sul) - Diretor Nivaldo em 
assembleia de conscientização dos trabalhadores 

sobre a importância de serem sindicalizados e 
fortalecerem a luta contra a aplicação da reforma 

trabalhista e garantir os direitos.

JP ALUMÍNIO (zona sul)
Diretor Jamanta e equipe comandanda assembleia 
de aprovação da PLR 2018, que será paga em uma 

única parcela, em fevereiro do ano que vem.

KAP 
(zona sul)

Diretor Lourival e 
equipe mobilizando 

os trabalhadores para 
pressionar a empresa a 

negociar e fechar o acordo 
da PLR 2018.

SANKAR MOLAS 
(zona sul)

Equipe do diretor 
Carlão reunida com 

os trabalhadores que 
reivindicam a volta da 

cesta básica, entre outros  
benefícios.

A LUTA FAZ A LEI!

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

