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provocado pela crise, pela falta de 
medidas econômicas e de políticas 
públicas, que está jogando milha-
res de famílias nas ruas”, afirmou 
Miguel Torres, presidente da 
Força Sindical, do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes e da CNTM.

Na reunião, o Dieese apresentou 
alguns números da situação: 13 
milhões de desempregados; 32% 

CENTRAIS SINDICAIS PREPARAM 
DIA DE LUTA PELO EMPREGO

Dirigentes das Centrais Força 
Sindical, CUT, UGT, CTB, Inter-

sindical, Nova Central e do Dieese 
se reuniram nesta quarta-feira, na 
sede do Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos Socioe-
conômicos, para preparar um dia 
nacional de luta pelo emprego e or-
ganizar as formas de manifestações.

“O desemprego é alarmante, 
é um problema social gravíssimo 

dos desempregados são jovens com 
idade entre 18 e 24 anos; 52% dos 
desempregados são mulheres; 25 
milhões são subocupados.

Pesquisa do Dieese em parceria 
com a Fundação Seade mostra que 
o tempo para encontrar um novo 
emprego é de 47 semanas – quase 
12 meses.

De acordo com os dirigentes, as 
entidades não estamos discutindo 

SINDICATO ENTREGA MAIS UM 
CHEQUE DE AÇÃO TRABALHISTA

O metalúrgico Mário de Pontes 
Ferraz, 52 anos, recebeu a indeniza-
ção trabalhista de uma ação coletiva 
movida em 1997, por cerca de 50 
trabalhadores, contra a Pulsonic 
IFM. Mário trabalhou 11 anos na 
empresa (1986 a 1997), já extinta, 
que estava sempre atrasando o 

somente reivindicações da classe 
trabalhadora e do movimento sindi-
cal, mas de toda a sociedade.

A pauta de mobilização das Cen-
trais Sindicais também envolve a de-
fesa dos direitos trabalhistas e sociais, 
da aposentadoria, de salário digno.

pagamento dos salários.
O cheque da indenização foi 

entregue nesta quarta, na sede do 
Sindicato, pela diretora de finan-
ças, Elza Costa, que disse ser uma 
“alegria ver as ações movidas pelo 
Sindicato e a justiça serem concre-
tizadas”.
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AÇÕES NAS FÁBRICAS

ACORDOS DE PLR

GREVE NA GLD 
E GRADIMETAL 
CONTINUA
Reunidos em nova 
assembleia nesta 4ª feira, 
os trabalhadores da GLD de 
São Paulo e da Gradimetal 
de Guarulhos decidiram 

manter a greve iniciada na quarta-feira da semana passada pelo acerto 
do adiantamento salarial. A empresa disse que o pagamento vai sair 
nesta quinta-feira e os trabalhadores decidiram esperar, segundo o diretor 
Josias, que lidera o movimento junto com os companheiros Lula e Araxá, 
dos metalúrgicos de Guarulhos.

VOITH (zona oeste)
Equipe do diretor Sales 
realizou assembleia com 
os trabalhadores pra 
falar sobre a importância 
da Convenção Coletiva 
da categoria, que será 
discutida na campanha 

salarial deste ano. A equipe alertou que, diante da nova lei (reforma) 
trabalhista, a Convenção é a única forma de o trabalhador proteger seus 
direitos trabalhistas. A assembleia também repudiou a terceirização na 
empresa e está apoiando a campanha do Sindicato pela correção da 
tabela do Imposto de Renda.

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

A LUTA FAZ A LEI!

BASSO (zona oeste)
Diretor Germano e equipe participaram de uma 

reunião com o advogado do Sindicato e os 
trabalhadores para discutir sobre a recuperação 

judicial da empresa e a garantia dos direitos.

INDEBRAS (zona oeste)
Equipe do diretor Erlon acompanhando 

a eleição da Cipa na empresa e fazendo a 
contagem dos votos.

SILO (zona leste)
Assembleia de discussão sobre a 

importância de os trabalhadores se sindicalizarem 
e participarem das ações sindicais. A equipe 

do diretor Nelson, que comandou a assembleia, 
informou que os trabalhadores aprovaram que 
a empresa não poderá fazer nenhuma reunião 

com os funcionários sem a presença do Sindicato.

GRANERO (zona leste)
Assembleia com a equipe do diretor Jesus na 
fábrica de limpadores de para-brisa aprovou o 

acordo da PLR, a ser paga em duas parcelas, em 5 
de agosto/18 e 5 de fevereiro/19.

FIMEPOR (zona leste)
Acordo de PLR aprovado estabelece o pagamento 

da primeira parcela neste mês de julho e, da 
segunda, em dezembro. Assembleia foi conduzida 

pelo diretor Josias e equipe.

MUL-T-LOOK 
(zona oeste)
Trabalhadores garantem a renovação da PLR e 
vão receber o benefício em parcela única até 31 
de dezembro deste ano. A equipe do diretor Ceará 
comandou a assembleia e aproveitou para entregar 
o jornal do Sindicato aos trabalhadores.

REAG SPRAY (zona norte)
Diretora Alsira e equipe no comando da 

assembleia de aprovação da PLR com pagamento 
das parcelas em 30 de julho/18 e 30 de janeiro/19.
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NOSSA COMUNICAÇÃO
Diretoria e assessoria do Sindicato estão levando o jornal “o metalúrgico” aos 
trabalhadores nas fábricas. O jornal traz notícias sobre a atuação do presidente Miguel 
Torres, a luta de resistência da categoria pelos direitos, a Agenda da Classe Trabalhadora, 
os debates promovidos pelo Sindicato com os pré-candidatos à Presidência da República, 
entre outras notícias do interesse da categoria. Confira no site www.metalúrgicos.org.br

TST ANULA DEMISSÃO SEM HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO
É nulo pedido de demissão feito por funcio-

nário se não houver homologação do sindicato. 
Com esse entendimento, a 3ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho aceitou o recurso de uma 
trabalhadora para anular seu pedido de demis-

são e condenar a empresa ao pagamento das 
diferenças rescisórias.

Na ação, a ex-vendedora disse que foi 
coagida a pedir demissão após retornar da li-
cença-maternidade “e sofrer intensa perseguição 

pela empresa”. O juízo da 81ª Vara do Trabalho 
de São Paulo e o Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região, no entanto, consideraram válido o 
pedido. (TST)

leia mais em www.metalurgicos.org.br

NENHUM DIREITOS A MENOS!

ALUMÍNIO FULGOR (zona leste)

GRAVER (zona sul)

FRITOMAQ (zona norte) SABÓ (zona oeste)

EDPAR (zona sul) MAURIZIO (zona norte) VENTIL MANETTI (zona norte)

AZTEC (zona norte)

MULTI JUNTAS (zona leste) ZETEC (zona norte)

GARDINOTEC (zona leste) IMPLANCIL (zona sul)

SPOT JAGUARA (zona oeste)

EXIMPORT (zona sul) ARKADZA (zona oeste) VENTILADOR SILMAR (zona oeste)

ARAMES ROMA (zona oeste)

CASTEL (zona norte)

CONTUFLEX (zona leste)

CHRIS CINTOS (zona sul)


