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O Sindicato realizou na quarta, 5 de se-
tembro, a 1ª reunião setorial da Campanha 
2018 pela manutenção das Conquistas da 
Convenção Coletiva, pelo reajuste salarial 
e por mais conquistas econômicas e sociais 
para a categoria. Foi na região norte de 
São Paulo, com a diretoria do Sindicato e 
trabalhadores e trabalhadoras de empresas 
metalúrgicas da região, convocados pelos 
diretores Curió, Alsira e Adnaldo.

Miguel Torres, presidente do Sindicato, 
da CNTM e interino da Força Sindical, des-
tacou as conquistas da Convenção Coletiva 
de Trabalho, superiores à legislação, e disse 
que, além do reajuste salarial, a Campanha 
2018 será forte contra a terceirização, o 
desemprego e a “reforma” trabalhista.

Eleições 2018
Miguel Torres defende uma expressi-

va participação popular nas eleições de 
outubro, com votos conscientes da classe 
trabalhadora em candidatos comprometi-
dos com os interesses desenvolvimentistas, 
progressistas e sociais do País.

“Tem candidato dizendo que a reforma 
trabalhista é pouco, tem candidato dizendo 
que vai fazer a reforma previdenciária, com 
certeza para tirar direitos, e tem quem de-
fenda o fim da Justiça do Trabalho que, na 
minha opinião, é importante e representa 
a última estância em defesa dos trabalha-
dores”, diz Miguel Torres, sugerindo que 

todos pesquisem 
bem o histórico e 
as propostas dos 
candidatos antes 
de votar.

Além das reu-
niões setoriais e assembleias diárias nas 
portas de fábrica, a Assembleia Geral 
da categoria já está agendada para 21 de 
setembro, sexta-feira, 18h, na sede do Sin-
dicato, rua Galvão Bueno, 782, Liberdade, 
São Paulo.

Campanha Unificada
Depois dos 7 Encontros Regionais (São 

José do Rio Preto, Marília, Mococa, Lorena, 
Jundiaí, Franca e São Paulo) e da Plenária 
da Federação dos Metalúrgicos de São 
Paulo, realizada na terça, 4 de setembro, 
os sindicatos filiados à Federação farão 
assembleias em suas respectivas bases 
até 26 de setembro.

O objetivo desta mobilização é forta-
lecer desde já as nossas equipes de nego-
ciação, perante os grupos patronais, após 
a entrega em 27 de setembro, na Fiesp, 
da pauta com as reivindicações sociais, 
sindicais e econômicas da categoria.

A Campanha 2018 é unificada, reúne 
52 sindicatos filiados à Federação, repre-
sentando cerca de 700 mil metalúrgicos no 
Estado de São Paulo (com data-base em 1º 
de novembro). Participe!

4 Manutenção das conquistas da Convenção Coletiva
4 Reconhecimento da organização no local de trabalho
4 Reajuste salarial
4 Contra a terceirização
4 Contra a “reforma” trabalhista
4 Retomada do desenvolvimento econômico e industrial
4 Mais empregos de qualidade para todos
4 Fortalecimento dos sindicatos e da categoria

APROVAM LUTAS
PELA CONVENÇÃO 
COLETIVA

REIVINDICAÇÕES

Assembleia geral e reuniões setoriais
28 SETEMBRO

SEXTA-FEIRA, 18H,
MOGI DAS CRUZES  
Local: rua Afonso Pena, 

137, Vila Tietê

5 OUTUBRO
 sexta-feira - região Oeste

21 SETEMBRO
SEXTA-FEIRA, 18H,

ASSEMBLEIA GERAL - SÃO PAULO  
Local: Sindicato dos Metalúrgicos,
rua Galvão Bueno, 782, Liberdade

As reuniões nas 
demais regiões serão 
divulgadas em breve
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AÇÕES E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS
LORENZETTI – diretor Ninja, com apoio de outros diretores do Sindicato, fez 
assembleias de aprovação da Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e 
de outros avanços negociados com a empresa após o vitorioso movimento 
grevista. A PLR será paga em parcela única em fevereiro de 2019. O vale 
alimentação, a partir de outubro, já virá com um novo reajuste. Haverá rodízio 
de trabalhadores em alguns setores da linha de produção. O movimento 
também conquistou mais 2 integrantes - escolhidos pelos trabalhadores e 
pelas trabalhadoras - na Comissão de Fábrica.

JURANDIR MULLER – diretor 
Maurício Forte convoca 

trabalhadores para a Assembleia 
Geral no dia 21 de setembro 

no Sindicato, de avaliação 
e aprovação da pauta de 

reivindicações da Campanha 
2018 pelo reajuste salarial e manutenção e ampliação das 

conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho.

TEKNIA – diretor Uélio mobiliza 
trabalhadores na Campanha 2018 do 
Sindicato pela manutenção integral 
das conquistas da Convenção 
Coletiva de Trabalho e destaca a 
importância da resistência contra a 
“reforma” trabalhista.

CPL MEDICAL – equipe do diretor 
Biro incentiva a sindicalização de 
trabalhadores e trabalhadoras ao 

Sindicato e convoca para a reunião 
setorial do dia 19 de setembro da 

Campanha 2018 pelo reajuste salarial e 
pela Convenção Coletiva de Trabalho.

RPA – diretora Sonete convoca 
para a Assembleia Geral no 

Sindicato, 21 de setembro, 18h, 
da Campanha 2018 pelo reajuste 
salarial, manutenção integral da 

Convenção Coletiva de Trabalho e 
mais conquistas.

PICHU – equipe do diretor Chico 
Pança mobiliza para as lutas do 
Sindicato: reunião setorial zona 

oeste – 5 de outubro; sindicalização; 
participação com consciência de 

classe nas eleições 2018.

METALFRIO – diretor Maurício 
Forte convida trabalhadores 
para a Assembleia Geral em 

21 de setembro no Sindicato, 
de aprovação da pauta de 

reivindicações da Campanha 
2018 pela manutenção e ampliação das conquistas da Convenção 

Coletiva de Trabalho, pelo reajuste e outros avanços.

MAUSER – equipe do diretor Érlon, 
do Sindicato, participa ativamente 
da eleição da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) 
na Mauser. CIPA é fundamental 
para efetivar ações de proteção à 
saúde do trabalhador.

DRIVEWAY – diretor Mala 
coordena assembleia de 
aprovação de greve em 

repúdio às demissões que a 
direção da empresa disse que 
podem ocorrer. Vamos à luta!

ESTILO ÚNICO – diretor Nivaldo 
convida para a reunião setorial 
na zona Sul, 20 de setembro, da 
Campanha 2018 pelo reajuste 
salarial, manutenção da 
Convenção Coletiva de Trabalho e 

avanços nas conquistas da categoria.

SCHIOPPA – a equipe do diretor 
Adriano Lateri, do Sindicato, 
acompanhou a eleição de CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes) nesta quinta, 6 de 
setembro. CIPA é fundamental 
para efetivar ações de proteção à 

saúde do trabalhador.

AÇOS VIC – diretor Adriano Lateri, do Sindicato, em reunião nesta 
quinta, 6 de setembro, com a Comissão de Fábrica e a direção da 
empresa. Ficou definido o compromisso para solucionar imediatamente 
os casos apontados de equiparações salariais, em conformidade com 
a legislação, e a reestruturação do programa de política de cargos e 
salários para evitar desigualdades nas relações de trabalho.
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NENHUM DIREITO A MENOS!


