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DEBATE COM JOÃO GOULART

Força Sindical apoia regulamentação do Sind-Entregas em Guarulhos

Das 8h às 15h, o Departamento 
da Mulher realiza a 4ª Oficina 

de Mulheres Metalúrgicas, na sede 
do Sindicato, na Liberdade, com o 
tema “Protagonismo feminino para 
um nascer mais humano”.

A oficina vai reunir trabalhado-
ras gestantes e terá como aborda-
gem a conjuntura que vivemos no 
Brasil, com crise política, ataques 
aos direitos dos trabalhadores e 
desemprego. “Tudo isso exige união, 
ação, ousadia e força em cada mo-
mento de nossas vidas, a começar 
do princípio de como queremos que 
a vida comece. Como nascemos? 
Como queremos que nossos filhos 
nasçam? Como nos preparar para 

Às 15h, o Sindicato receberá João 
Goulart Filho, pré-candidato à 

Presidência da República pelo PPL, 
para um debate com os trabalhadores 
e trabalhadoras da categoria e diri-
gentes sindicais. O objetivo é ouvir as 
propostas do candidato para a classe 
trabalhadora e saber a sua posição 
em relação à reforma trabalhista, 
previdenciária, as privatizações.

Miguel Torres, presidente do 
Sindicato, destaca a importância 
dessas realizações. 

“São dois eventos de natureza 
diferentes, mas que dizem respeito 
à categoria. Cada um atende a um 
objetivo específico, mas ambos vão 
trazer experiências, informações 
e conhecimentos novos. A Oficina 

o parto, com humanização, cons-
ciência e segurança?”, afirma a 
diretora Leninha coordenadora do 
Departamento.

 NESTA SEXTA

O Sindicato realizará nesta sexta-feira, dois importantes eventos voltados para 
a categoria: Oficina de Mulheres e o encontro com o presidenciável João Goulart.

demonstra a 
nossa preocu-
pação com a 
segurança e o 
bem-estar da 
mulher meta-
lúrgica, e o en-
contro político 
é uma forma de chamar à conscien-
tização dos trabalhadores(as) para 
a importância dessas eleições, que 
devemos saber em quem votar e com 
quê objetivo. Não podemos reeleger 
aqueles que votaram a favor das 
reformas que tiram direitos e o 
debate ajuda a clarear esta situa-
ção”, afirma Miguel, que também 
é presidente da CNTM e presidente 
interino da Força Sindical.

A LUTA FAZ A LEI!!!

Nesta quinta, o presidente interino da Força Sindical, Miguel Torres, reuniu-se 
com a direção do Sind-Entregas e membros da empresa Abner Adaptações. No 
encontro ficou definido que a Força Sindical vai apoiar o Sind-Entregas no proces-
so final de regulamentação da categoria de entrega rápida junto à Prefeitura de 
Guarulhos.

Participaram do encontro Wagner Gomes, presidente licenciado do Sind-En-
tregas;  Rocha, do Conselho Fiscal; o secretário-geral, José Antonio; o tesoureiro 
Ribamar e o diretor de Esportes, Narciso. Pela empresa participaram Abner e Vidal 
e o engenheiro Leandro.

Miguel Torres sugeriu e ficou definido que o Dieese dará suporte técnico à entidade.

OFICINA DE GESTANTE E
DEBATE COM PRESIDENCIÁVEL 
MARCAM AÇÕES DO SINDICATO



GRFERR (zona leste) 
Equipe do diretor 

Jesus informando os 
trabalhadores que 

entregou à empresa a 
pauta de reivindicação 

de PLR, cesta básica, 
tíquete-refeição e 

convênio médico. A equipe também falou sobre a importância da 
sindicalização e como eles podem fortalecer a luta do Sindicato.

ACORDOS DE PLR
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AÇÕES NAS FÁBRICAS
NENHUM DIREITO A MENOS!

BUTTNER (zona sul) 
A empresa de autopeças 
está dando férias coletivas 
para os 13 funcionários 
por falta de produção. 
Segundo o diretor Nivaldo, 
o objetivo é evitar 
demissões. Uma parte 

do pessoal saiu esta semana e outra parte sairá quando estes 
primeiros voltarem ao trabalho.

FANANDRI (zona leste) 
Diretor Bombeirinho e 
equipe foram à fábrica 
conversar com os 
trabalhadores sobre o 
acordo da PLR deste ano. 
Como na empresa ainda 
não tem comissão de 

fábrica para participar das negociações, a assembleia aprovou que 
o diretor e sua equipe negociem por eles.

THYSSENKRUPP 
(zona sul) 

Equipe do diretor Mala 
acompanhando a eleição 

da Cipa na empresa.

LUIZ CARRARA (zona leste) 
Equipe do diretor José Luiz comandando mais 

uma assembleia de aprovação de acordo de PLR. 
O benefício será pago aos 30 trabalhadores em 

duas parcelas, a primeira no dia 30 deste mês e a 
segunda em 30 de dezembro.

RUDLOF (zona sul) 
Trabalhadores garantem a renovação dos acordos 

de PLR de 2018 e 2019. Eles vão receber as parcelas 
do benefício deste ano no dia 20 deste mês e em 20 
de janeiro do ano que vem. As parcelas referentes 
ao ano de 2019 serão pagas em julho e janeiro/20, 

segundo o diretor Mala que comandou a assembleia 
com o apoio da equipe.

MAGNO PEÇAS 
(Mogi) 
Diretor Silvio 
fala, em 
assembleia, 
sobre 

a importância da participação dos trabalhadores na vida do 
sindicato, legítimo representantes dos trabalhadores, de eles serem 
sindicalizados e fortalecerem a luta pelos direitos trabalhistas e 
sociais e ampliarem a organização, que garante o atendimento das 
reivindicações coletivas. A assembleia também aprovou o acordo de 
PLR, com pagamento das parcelas em agosto/18 e março/19.

TRANE INGERSOL HEND (zona sul) 
Trabalhadores aprovaram o acordo de PLR e vão 

receber as parcelas do benefício no dia 15 deste mês 
e em 15 de dezembro. A assembleia, comandada pelo 
diretor Biro e equipe, também foi de discussão sobre 
a importância de os trabalhadores se sindicalizarem 
e fortalecerem as ações de mobilização da categoria 
pelos direitos. A empresa fabrica ar-condicionado e 

tem 40 funcionários.

WATTERNES (zona norte) 
Acordo de PLR aprovado em assembleia com a 

diretora Alsira e equipe estabelece o pagamento do 
benefício em parcela única, no dia 30 de abril/19.



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!
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ALUMÍNIO 
BRILHANTE 
(zona leste) 
Diretor Mixirica e 
equipe

LR METALÚRGICA
(zona oeste) 

Equipe do diretor Erlon

NEBLINELGA 
(zona leste) 

Equipe do diretor 
Emerson

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A LUTA
DO SEU SINDICATO! 


