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Os dirigentes ligados à Federação dos Meta-
lúrgicos do Estado de SP entregaram nesta 

quarta, 26, a pauta de reivindicações da cam-
panha 2018 ao sindicato patronal Sindipeças.

A categoria lutará pela manutenção 
integral da Convenção Coletiva de Trabalho, 
pelo reajuste salarial e pela ampliação de 
conquistas econômicas e sociais. A campa-
nha reúne 52 sindicatos filiados à Federação, 
representando cerca de 700 mil metalúrgicos 
com data-base em 1º de novembro.

Pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes participaram o presi-
dente Miguel Torres e o secretário-geral Jorge 
Carlos de Morais, o Arakém. “A mobilização 
continuará intensa nas portas de fábrica e 
nas reuniões setoriais, reforçando desde já 
as nossas equipes de negociação e a nossa 

METALÚRGICOS 
ENTREGAM PAUTA 

DE REIVINDICAÇÕES 
AO SINDIPEÇAS

posição contrária à tentativa patronal de 
diminuir os direitos da categoria metalúrgica 
contidos na Convenção Coletiva de Trabalho”, 
diz Miguel Torres.

Nesta quinta, 27, às 10h, a pauta será 
entregue à Fiesp (avenida Paulista, 1313) 
e aos demais grupos patronais. Participe 
das mobilizações!
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A Campanha 2018 pela manutenção das con-
quistas da Convenção Coletiva de Trabalho e 

pelo reajuste salarial, entre outros avanços para a 
categoria, reúne 52 sindicatos filiados à Federação 
dos Metalúrgicos do Estado de SP, representando 
em torno de 700 mil metalúrgicos com data-base 
em 1º de novembro.

Já aprovada em Assembleia Geral, a pauta de 
reivindicações foi entregue nesta quarta, 26, ao 
Sindipeças, e será entregue na quinta, 27, 10h, à 

Fiesp (avenida Paulista, 1313) e aos demais grupos 
patronais. 

Os diretores e suas equipes continuam diaria-
mente nas fábricas para debater o contexto desta 
campanha 2018, defendendo a participação nas 
eleições e o voto com consciência de classe.

Buscam também fazer mais  sócios para forta-
lecer o Sindicato nas negociações com os patrões 
e na defesa dos interesses dos trabalhadores 
metalúrgicos e das trabalhadoras. Participe!

MURIAÇO – equipe do diretor Maurício 
Forte acompanha eleição de CIPA.

PINGUIM RADIADORES – diretor
Chico Pança e equipe.

ALGE – diretor
Nelson e equipe.

FIXA BRASIL – equipe do diretor 
Emerson em mobilização pela 

Participação nos Lucros ou Resultados.

AVANÇO – diretor
Maurício Forte e equipe.

ESTILO ÚNICO – diretor
Nivaldo e equipe.

SBU – diretor
Biro e equipe.

OLVER – diretor
Érlon e equipe.

KHS – diretor Adnaldo e equipe em 
assembleia de aprovação da PLR.

CONFLANGE  – diretor
Curió e equipe.

MAHLE METAL LEVE – diretor
Teco, equipe e ativistas acompanham 

eleição sindical em Mogi Guaçu.

SINDICATO INFORMA E MOBILIZA A CATEGORIA

FIASCHI – equipe do diretor
Teco em assembleia de aprovação da

PLR (parcela única até 28/02/19).
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Assembleia no Sindicato e reuniões setoriais

28 SETEMBRO
Sexta-feira, 18h, Mogi das Cruzes  

Local: rua Afonso Pena, 137, Vila Tietê

5 OUTUBRO
Sexta-feira, 18h, Região Oeste

19 OUTUBRO
Sexta-feira, 18h, Região Leste 1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
26 DE SETEMBRO

Quarta-feira, 18h, no Sindicato - Rua Galvão Bueno, 782 - Liberdade

SINDICATO INFORMA E MOBILIZA A CATEGORIA

VENTISILVA – diretor
Mixirica e equipe.

PLAXTEX – diretor
Paulão e equipe.

RICHTER – equipe
do diretor Érlon.

BELIZE - equipe do diretor Adriano Lateri 
acompanha eleição de CIPA.

SABÓ – diretores Ceará e
Lourival e equipes.
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FIQUE SÓCIO(A)
FORTALEÇA A 
LUTA  DO SEU 
SINDICATO.

EMGEMET  – diretor Mala 
e equipe em assembleia 
de aprovação da PLR 2018 
(parcelas em novembro/18 
e maio/19 ) e da PLR 2019 
(parcelas em setembro/19 e 
março/20).

OXIGEL – a diretora 
Cristina e o diretor Jamanta 
informam que na terça, 
2/10, haverá assembleia de 
avaliação das negociações 
sobre o tema: atrasos do 
adiantamento e benefícios.

CASE – diretor Bombeirinho e equipe 
com trabalhadores no TRT da Barra funda.


