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Na abertura oficial do Congres-
so Nacional do CGT (Con-

federación General del Trabajo), 
nesta quarta, 12 de setembro, em 
Bogotá, Colômbia, o presidente 
interino da Força Sindical, Miguel 
Torres, disse que as armas mais 
poderosas contra os opressores 
da classe trabalhadora mundial 
são a solidariedade e a unidade 
de ação. “No Brasil, por exemplo, 
estamos sofrendo o maior ataque 
de todos os tempos, com perda 
de direitos, perseguição sindical 
e muitas incertezas sobre o que 
pode acontecer no futuro. Por isto, 
temos levado em frente um lema 
importante: para os trabalhadores 

e trabalhadoras só a Luta faz a 
Lei!”, afirmou Miguel Torres, 
que também preside o Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes e a CNTM. 

Também estão presentes o 
secretário de relações interna-
cionais da Força Sindical, Nilton 
Souza Neco, Maria Auxiliadora 
(secretária nacional da Mulher), 
Rubens Fernandes (hoteleiros), 
Walter Fabro (vestuário e calça-
dos) e Jurandir Pedro (químicos).

Nilton Neco também usou a 
tribuna como secretário-geral da 
ADS (Alternativa Democrática 
Sindical das Américas). A abertura 
contou as presenças do presidente 

da Colômbia Iván Duque, da minis-
tra Cecilia Álvarez, do governador 
da Cundinamarca, do presidente 
da CGT-Colômbia, Julio Roberto 
Gómez Esguerra, e da ADS, Julio 
Gomes. Participam do evento 

1.600 delegados nacionais e 57 
representantes internacionais, de 
15 países, para debater até sexta 
os temas Agenda do Trabalho, 
Direitos dos Trabalhadores e o 
Combate à Terceirização.
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AÇÕES E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS
NENHUM DIREITO A MENOS!

ELI CONSERLI  - 
equipe do diretor 
Maloca diz que 
o TRT decidiu 
que a empresa 
deve acertar 
os pagamentos 
atrasados. 
Participaram da 

ação a advogada Lilian, do Sindicato, e o diretor Maurício Forte. Os 
trabalhadores voltaram ao trabalho, mas mobilizados para parar de 
novo caso a empresa não cumpra o acordo.

PIMONT - equipe 
do diretor Zé Silva 
faz campanha 
“Fique sócio(a) 
do Sindicato” e 
convida para a 
Assembleia Geral 
de 21 de setembro 

para o início da campanha pela Convenção Coletiva.

INDEBRAS - diretor Érlon e sua 
equipe, com presença da Comissão 
de Trabalhadores, reuniram-se com 
representantes da empresa para 
tratar de assuntos de interesse dos 
trabalhadores na fábrica.

BEGEL - equipe 
do diretor Rodrigo 

mobiliza para 
a Assembleia 

Geral de 21 de 
setembro, na sede 
do Sindicato, para 

debate e aprovação 
das reivindicações 

da campanha 2018 pela renovação da Convenção Coletiva.

MÁQUINAS 
ORLANDELLI - 

diretor Uélio conversa 
sobre a importância 

de o trabalhador 
filiar-se ao Sindicato 
e fortalecer a luta de 

classe.

AÇO DEC - diretor 
Bombeirinho 

convoca 
trabalhadores para 

a Assembleia Geral 
no Sindicato, em 21 
de setembro, e fala 

da importância de serem sócios e participarem das lutas.

CARDAL - diretor 
Ceará explica 
a importância 
da Convenção 

Coletiva e convoca 
para Assembleia 

Geral no Sindicato 
no dia 21.

CASARINI - equipe 
do diretor Chico 
Pança convoca 
para a Assembleia 
Geral do dia 21 
de setembro no 
Sindicato e para 

a reunião setorial da região Oeste, em 5 de outubro, 
faz campanha de sindicalização e pede para todos 
participarem das eleições de 7 de outubro.

SPTF - diretor 
Maurício 
Forte convoca 
trabalhadores 
para a Assembleia 
Geral do dia 21 
de setembro no 
Sindicato, de 
aprovação das 

reivindicações da campanha 2018 pela Convenção Coletiva.
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ESTILO ÚNICO 
- diretor Nivaldo 
convida para a  
Assembleia Geral 
de 21 de setembro, 
no Sindicato, 
e destaca a 
importância de os 

trabalhadores ficarem sócios. 

MAUSER - diretor 
Érlon convida 
trabalhadores para 
a Assembleia no 
Sindicato (21/9) e para 
a reunião setorial da 
zona Oeste (5/10).

GL ELETRO - diretora 
Ester convoca para 
Assembleia Geral, 
21 de setembro, no 
Sindicato, e para 
reunião setorial de 
28 de setembro em 
Mogi das Cruzes.

BERTOLUCCI - diretora  
Sonete  convida 

para a Assembleia 
Geral no Sindicato, 
21 de setembro, e 
faz campanha de 

sindicalização para 
fortalecer ações e 

conquistas.

NGB - diretor 
Lourival convoca 

trabalhadores 
para Assembleia 
Geral  no dia  21 

no Sindicato.

METALDIN - 
equipe do diretor 

Uélio convoca para 
Assembleia Geral - 
21 setembro, sede 

do Sindicato. Todos 
pela Convenção 

Coletiva.

LORENZETTI - o diretor 
Ninja informa em outras 

unidades sobre os 
avanços conquistados 

com a recente 
greve na empresa 

e faz campanha de 
sindicalização.

METALÚRGICA 
CURTI  - equipe 
do diretor 
Sales mobiliza 
trabalhadores 
em greve contra 
os atrasos de 
pagamentos de 
salários e convoca 

para a Assembleia Geral no Sindicato, dia 21/09.

AL BRILHANTE 
- diretor Mixirica 
convoca para 
a Assembleia 
Geral no 
Sindicato.

SANKAR MOLAS 
- equipe do diretor 
Carlão convoca 
para Assembleia 
Geral no Sindicato, 
21 de setembro. A 
luta faz a lei!

AÇÕES E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS

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

NENHUM DIREITO A MENOS!


