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Os dirigentes ligados à Fede-
ração dos Metalúrgicos do 

Estado de SP entregaram nesta 
quinta, 27 de setembro, a pauta 
de reivindicações da campanha 
2018 à Fiesp e aos demais grupos 
patronais. Na quarta, 26, a pauta 
foi entregue ao Sindipeças.

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

Pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Paulo e Mogi das 

Cruzes participaram o presidente 
Miguel Torres e o secretário-
-geral Jorge Carlos de Morais, 
o Arakém. “Defendemos que as 
negociações transcorram no mais 
alto nível, de forma rápida, para 
que todos nós, trabalhadores e 

METALÚRGICOS
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REIVINDICAÇÕES NA FIESP

empresários, possamos voltar 
a pensar no projeto nacional de 
desenvolvimento do País, com 
valorização da indústria nacional e 
geração de emprego”, diz Miguel 
Torres.

A categoria metalúrgica con-

tinua mobilizada nas portas de 
fábrica e nas reuniões setoriais, 
recebendo as informações da 
campanha, debatendo com os 
diretores e diretoras e equipes, 
e está pronta para enfrentar os 
desafios da campanha. Unidos na 
luta, rumo à vitória! 
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GP ALUMÍNIO – 
diretor Jamanta e 

equipe, também em 
ação contra o atraso 

do pagamento da PLR 
que deveria ser paga 

em 17.09.2018.

Diante da crise, da “reforma” 
trabalhista e dos constantes 

ataques ao movimento sindical, o 
nosso Sindicato, depois de muito 
resistir, também foi obrigado a fazer 
alguns ajustes para se manter de pé.

E para que possamos continuar 
com a estrutura de lutas em defesa 
dos interesses da categoria, com a 
assistência médica e odontológica 

e as opções de lazer para a família 
metalúrgica, iremos colocar à venda 
parte do patrimônio físico (imóveis) 
da entidade. 

Esta decisão, na forma estatutá-
ria, foi deliberada com a aprovação 
da categoria em Assembleia Geral 
Extraordinária, na quarta, 26 de 
setembro de 2018, no auditório do 
Sindicato.

TECNOCURVA 
– diretor Paulão e 

equipe.

MARF – diretor Érlon e equipe. ACTIV – diretor Ninja e equipe.

NITTO – diretor
Sales e equipe.

MAUSER – 
diretor Érlon e 
equipe.

SINDICATO INFORMA E MOBILIZA A CATEGORIA

Assembleia Geral Extraordinária

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

Local: rua Afonso Pena, 137, Vila Tietê

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

Local: Sindicato - Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade

5 OUTUBRO
Sexta-feira, 18h, Região Oeste

FIQUE SÓCIO(A)
FORTALEÇA A LUTA  DO SEU SINDICATO.
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