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Nesta sexta-feira, 10 de agosto, Dia do 
Basta contra o desemprego e as reformas 
que tiram direitos trabalhistas e sociais, 

o nosso Sindicato fará assembleias e paralisa-
ções em dezenas de empresas metalúrgicas e 
participará do ato de protesto marcado para as 
10h na Avenida Paulista, 1.313, em frente à Fiesp, 
federação patronal da indústria. 

O Dia do Basta será um Dia de Luta em De-
fesa do Emprego, dos Direitos, da Aposentadoria 
e contra a Reforma Trabalhista organizado de 
forma unitária pelas Centrais Sindicais.

“É importante que cada categoria em todos os 
Estados realizem atos para mostrar à sociedade 
que precisamos de mais empregos (num país de 
13 milhões de desempregados), manter nossos 
direitos e ter aposentadoria digna”, afirma Miguel 
Torres, presidente do Sindicato, da CNTM e 
presidente interino da Força Sindical.

Juruna, secretário-geral da Força, explica que 
estes três temas – empregos, direitos e aposen-
tadoria – fazem parte da “Agenda Prioritária”, 
que contém 22 reivindicações que as Centrais 
Sindicais escolheram para a luta de 2018. 

ELEIÇÕES
Miguel Torres lembra que, neste ano de 

eleições, o voto será a arma do trabalhador na 
luta pelos seus direitos e que a percepção da 
população mudou em relação a obras feitas pelos 
governos. “Agora as pessoas entendem que não 
basta começar obras, mas é preciso terminá-las. 
Se os governos municipais, estaduais e federal 
finalizarem as obras paradas todos vão ganhar, 
porque serão gerados empregos nas localidades, 
a população terá escola, hospitais, pontes e 
outros serviços funcionando, e o dinheiro público 
será bem investido”, destacou.

DIA DO BASTA

METALÚRGICOS VÃO PARAR FÁBRICAS 
E PARTICIPAR DO ATO NESTA 6ª FEIRA

ÀS 10 HORAS, NA AVENIDA PAULISTA, 1.313, NA FIESP

O Sindicato está convocando trabalhadores e trabalhadoras da categoria para participar do 
Dia Nacional de Luta pelo Emprego, Direitos e Aposentadoria. O DIA DO BASTA, convocado pelas Centrais 
Sindicais, será nesta 6ª feira, 10 de Agosto. “Vamos fazer paralisações nas empresas e um ato unificado às 
10h, na Fiesp, na Av. Paulista”, afirma Miguel Torres, presidente do Sindicato, da CNTM e da Força Sindical.

CONVOCAÇÃO NAS FÁBRICAS

AR TREJOR 
(zona leste) 
Trabalhadores são 
convocados pelo 
diretor Maurício Forte 
e equipe para o ato do 
Dia do Basta, discutem 
sobre a situação 
do Sindicato sem a 

contribuição sindical, sobre sindicalização e aprovam as lutas pelos direitos.

Diretor Nivaldo 
e equipe na 
BUTTNER (zona 
sul) convocando 
os trabalhadores 
para o ato desta 
sexta e reforçando a 
importância de todos 

ficarem sócios do Sindicato.
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CONVOCAÇÃO NAS FÁBRICAS

MOBILIZAÇÃO PELA PLR

Diretor 
Bombeirinho e 

equipe na 
CALHA FORTE 

(zona leste)

Equipe do diretor 
Germano 

na STOCK PERFIL 
(zona oeste)

CORTE MASTER (zona norte) - 
Diretor Chico Pança e equipe falam com os 
trabalhadores sobre o andamento da negociação 
da PLR, campanha salarial, financiamento 
sindical, sindicalização e convocam para o Ato 
desta 6ª, às 10h, na Av. Paulista.

Greve na LUMINI (zona sul) 
Os trabalhadores paralisaram as atividades pra pressionar a empresa a 
negociar e fechar o acordo 

de PLR. A assembleia foi 
comandada pelos diretores 

Lourival, Ninja e Tito, em 
apoio ao diretor Teco, 

responsável pela ação 
sindical na empresa, e 

contou com o apoio das 
equipes dos diretores e 

também do diretor Carlão.

CONFKEX 
(zona leste) 

Trabalhadores 
aprovam proposta de 

acordo da PLR com 
pagamento em duas 

parcelas, em 20 de 
outubro deste ano e 

em 20 de fevereiro de 2019. A equipe do diretor Zé Luiz também conversou 
com o pessoal sobre a importância deles se associarem ao Sindicato e 
sobre o dia nacional de luta pelo emprego e direitos nesta sexta-feira.

OLVER – Estado de GREVE (zona oeste) 
Trabalhadores reprovaram a proposta de PLR da empresa e decretam 
estado de greve. Segundo o diretor Erlon e equipe, que comandaram 

a assembleia, se a proposta não melhorar, eles vão parar.

VENTISILVA 
(zona leste) 

Assembleia com diretor 
Mixirica e equipe 

aprovou o acordo da 
PLR 2018, que será 

paga em 5 de abril e 
5 de maio de 2019. O 

diretor também começou a mobilizar para a campanha salarial, falou 
sobre financiamento sindical e convocou todos para o Ato pelo Emprego 

e Direitos nesta sexta-feira, na Avenida Paulista.

ELVI CONTINUA  ACIDENTANDO TRABALHADORES
O diretor Mala, seus assessores e os técnicos do Departamento 

de Segurança e Saúde do Trabalhador, do Sindicato foram à empresa 
quarta-feira (8) fazer uma visita técnica no ambiente fabril, em virtude 
de acidente de trabalho ocorrido na terça-feira, dia 7, e que causou 
grave lesão a um companheiro da manutenção. A Elvi, porém, barrou 
a entrada do pessoal e se recusou a dar qualquer informação sobre o 
acidente e o estado de saúde do trabalhador, demonstrando descaso em 

relação às questões ligadas à segurança e à saúde dos trabalhadores 
e desprezo para com o Sindicato, representante dos trabalhadores.

Segundo Mala, cerca de 80% dos trabalhadores não sabiam do 
acidente. 

O Sindicato cobrou o fornecimento da cópia da CAT e vai tomar 
outras providências se não receber o documento. Segundo histórico 
do DSST, a Elvi é reincidente quanto à ocorrência de acidentes graves.


