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CENTRAIS ORGANIZAM
DIA DE LUTA E PARALISAÇÕES 
CONTRA O DESEMPREGO E LEI 

TRABALHISTA PARA 10 DE AGOSTO 
Reunidas na sede do Dieese 

na manhã desta quarta-feira 
(11), as Centrais Sindicais– Força 
Sindical, CUT, UGT, CTB, Intersin-
dical, Nova Central, CSP/Conlu-
tas –, decidiram realizar no dia 
10 de agosto um Dia Nacional 
de Luta e Paralisações contra 
o Desemprego, o fim da aposen-
tadoria e a reforma trabalhista.

Haverá paralisações nas fá-
bricas e atos de protesto nos 
Estados. Em São Paulo, o grande 
ato será em frente à sede da 
Fiesp (federação patronal), na 
Avenida Paulista, 1.313.

O Dia de Luta contará com 
a participação de movimentos 
sociais por moradia, professores 
e várias outras categorias – me-
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mais de 13 milhões de pes-
soas, muitas delas no de-
salento, sem esperança de 
melhora da economia, com 
empresas fechando, mais 
trabalhadores ficando sem 
receber seus direitos e uma 
lei trabalhista selvagem e 
desumana”, afirma Miguel 
Torres, presidente interino 
da Força Sindical.

Em 2016, o número de su-
bocupados era de 4,8 milhões 
de trabalhadores. Em 2018, esse 
número ultrapassa 26 milhões 
de pessoas.

Segundo Juruna, secretá-

rio-geral da Força, é importante 
mobilizar e parar. “O País precisa 
gerar empregos e esta luta envol-
ve a sociedade civil. O Dia de Luta 
será o Dia do Basta, da classe 
trabalhadora e da sociedade”, 
afirma.

talúrgicos, bancários, vestuário, 
químicos, transporte, comerciá-
rios, entre outras.

A unidade na luta foi desta-
que nas falas dos dirigentes 

presentes na reunião, bem 
como a posição de que os 
trabalhadores esperam 
uma resposta forte do mo-
vimento sindical contra 
os ataques aos direitos e 

também uma ação que 
conduza à retomada do 
crescimento.

“Não é possível 
conviver com um de-

semprego que atinge 
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ACORDOS DE PLR E OUTRAS CONQUISTAS

BINKAFER, KAVANJI e 
ROCEL (zona leste) 
Mobilização conjunta 
dos trabalhadores das 
três empresas levou à 
conquista do acordo de 
redução de jornada de 

trabalho de 44h para 40h semanais, sem redução de salários. As horas 
serão reduzidas semestralmente ao longo de dois anos. Segundo o diretor 
Adriano Lateri e equipe, o movimento garantiu também o fechamento 
do acordo da PLR 2018 (sem metas de produção ou absentismo), que 
será pago em duas parcelas, em agosto/18 e novembro/18. Juntas, as 
empresas empregam cerca de 100 trabalhadores.

JC TERMÔMETROS 
(zona leste) 
Trabalhadores 
conquistam cesta 
básica a partir deste 
mês e aprovam, em 

assembleia com a equipe do diretor Jesus, o acordo 
da PLR 2018, com pagamento do benefício em duas 
parcelas, em 30 de outubro/18 e 30 de março/19.

METALÚRGICA JORBA (zona norte) 
Acordo de PLR aprovado em 

assembleia com a equipe do diretor 
Curió será pago em duas parcelas: 31 
de agosto deste ano e 28 de fevereiro 

do ano que vem.

VENTIBRAS  (zona leste) 
Assembleia com diretor Mixirica e equipe 
aprova renovação da PLR pra 2018, a ser 
paga em 15 de outubro deste ano e 15 de 
maio de 2019.

AÇÕES NAS FÁBRICAS

MELLO (zona sul) - Assembleia de discussão e 
protesto contra a empresa, que não concede nem 
paga férias para 10 dos 78 funcionários mais 
antigos de casa. Segundo a equipe do diretor 
Carlão, os trabalhadores cobram a regularização 
dessas férias e o Sindicato vai entrar com 
processo para garantir o direito do pessoal. A 
empresa também está em falta com o FGTS.

ELVI COZINHA INDUSTRIAL (zona norte) 
Diretor Mala e equipe reuniram
os trabalhadores para comunicar que a
reunião de negociação do acordo de PLR está 
marcada para a semana que vem.

SANTA LUZIA (zona norte) 
Diretor Chico Pança e equipe foram à

fábrica, que mudou para o bairro do Jaraguá, 
desejar boa sorte aos trabalhadores e fazer 

campanha de sindicalização e falar da 
importância de eles serem sócios do Sindicato

e fortalecerem a luta pelos direitos.

NENHUM DIREITO A MENOS!



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

NOSSA COMUNICAÇÃO
 A diretoria e a assessoria do Sindicato estão levando o jornal “o metalúrgico” 

aos trabalhadores nas fábricas. O jornal é um meio de comunicação com a 
base e é entregue de mão e mão. Muitas vezes, o contato é rápido porque o 

trabalhador não pode se atrasar para o início do turno. Outras vezes, é possível 
conversar com o pessoal e falar dos efeitos nocivos da reforma trabalhista e da 
terceirização ampla, da falta de correção da tabela do Imposto de Renda e da 
importância de os trabalhadores se sindicalizarem para fortalecer as lutas do 

Sindicato e a mobilização da categoria. A luta não para!

Na GL (Poá)
Equipe da diretora Ester

Na J. RYAL (zona norte)
Equipe do diretor Maloca

Na ESTILO ÚNICO (zona sul)
Diretor Nivaldo e equipe

Na PARAFIXAR (zona leste) 
Equipe do diretor Emerson

Na SHYNIDER (zona sul) 
Equipe do diretor Biro

Na PRADA (zona sul) 
Equipe do diretor Carlão

Na VENTISILVA (zona leste) 
Diretor Mixirica e equipe
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A LUTA 

FAZ A LEI!

Na próxima sexta-
-feira, dia 13/7, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das 
Cruzes receberá o pré-
-candidato à Presidência 
da República pelo PPL, 
João Goulart Filho. O 
encontro com os trabalhadores 
da categoria e dirigentes sindicais 
será às 14h30, no auditório do 
Sindicato, na Rua Galvão Bueno, 

JOÃO GOULART,
DIA 13, NO SINDICATO

O Depar tamento  da 
Mulher, do Sindicato, 
coordenado pela diretora 
Len inha ,  rea l i za rá 
na próxima sexta-

feira, dia 13, a 4ª Oficina das Mulheres 
Metalúrgicas. O tema do nosso encontro é 
“Protagonismo feminino para um nascer 
mais humano”. Como nascemos? Como 
queremos que nossos filhos nasçam? 
Como nos preparar para o parto, com 
humanização, consciência e segurança?

782, Liberdade.
O objetivo é ouvir as 

propostas do candidato 
para a classe trabalha-
dora e apresentar a nossa 
pauta. As eleições gerais 
de outubro estão aí e 
temos que estar aten-

tos aos candidatos, votar com 
consciência em quem defende 
os trabalhadores e não reeleger 
quem votou contra nós.

OFICINA
DE GESTANTE


