
Luta
SindicalDiária

Informativo do SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES

 
WWW.METALURGICOS.ORG.BR

Acesse e curta
/MiguelTorresFS

Diretor Responsável: Miguel Eduardo Torres – Edição: Val Gomes – Diagramação: Vanderlei Tavares – Fotografia: Jaélcio Santana

19 DE OUTUBRO 2018 - Nº 603

AS CONQUISTAS DA CONVENÇÃO 
COLETIVA SÃO MELHORES QUE A LEI. 
LUTE POR ELAS!

Os diretores e diretoras do Sindicato, 
e suas equipes, iniciaram nas fábri-

cas a distribuição de uma publicação 
que compara a legislação vigente com 
os direitos garantidos pela Convenção 
Coletiva de Trabalho. 

Exemplo: a lei não obriga o patrão 
a conceder nenhum tipo de reajuste ou 
aumento salarial. Nossas convenções 
coletivas garantem a toda categoria, 
anualmente, na data-base de 1º de no-
vembro, um reajuste salarial no mínimo 
de reposição do índice acumulado do 

INPC do período e mais um aumento real 
que pode variar ano a ano, além do abono 
salarial.

“Esta mobilização é importante e o 
debate com a categoria também, pois 
terão início as negociações com os grupos 
patronais e a Campanha 2018 só será 
vitoriosa com um conhecimento maior de 
todos sobre as conquistas da Convenção 
Coletiva, consciência de classe e a união 
dos trabalhadores com o Sindicato”, diz 
Miguel Torres, presidente do Sindicato, 
da CNTM e interino da Força Sindical.

Trabalhadores metalúrgicos e trabalhadoras, unidos com o Sindicato,
reforçam as ações diárias em defesa da Convenção Coletiva de Trabalho, nas conquistas 
da PLR e por melhorias nas relações e condições de trabalho. Os diretores e as diretoras 

e suas equipes aproveitam as assembleias para incentivar a sindicalização de mais 
companheiros e companheiras ao Sindicato e debater as questões nacionais do momento. 
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VALTRA 
Arakém, secretário-geral do 
Sindicato, com apoio dos 
diretores Rodrigo de Morais 
e Leninha. 

JAÉLCIO SANTANA
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ARATELL 
Diretor 
Bombeirinho.

RICHTER 
Diretor Érlon e 

equipe.

BERTOLUCCI 
Diretora 
Sonete.

SOLETEC 
Diretor Nivaldo 

e equipe.

LORENZETTI 
Diretor Ninja.

NOVA-GARDES 
Equipe do diretor 
Nelson.

TUBOAR e 
EXAUSCENTER 
Equipe do diretor Teco.

FARGON 
Diretor José Silva

e equipe.

RCN 
Diretor José Luiz e 

equipe.

MULT LOCK 
Diretor Ceará e 

equipe.

ALUMÍNIO AURIO 
BRANCO 
Diretor Josias e 
equipe.

LOOPSMOL 
Equipe do diretor 
Curió.
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