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COMEÇAM AS 
NEGOCIAÇÕES

COM OS PATRÕES

MIGUEL TORRES E PAULÃO PARTICIPAM
DO CONGRESSO DO SENALBA

As primeiras negocia-
ções pela renovação 

da Convenção Coletiva de 
Trabalho para a categoria 
metalúrgica foram reali-
zadas nesta segunda, 22, 
na Federação dos Meta-
lúrgicos: com os grupos 
patronais Siamfesp, Sina-
fer, Simefre e Sindipeças.  
Juntamente com o presi-
dente Miguel Torres e o 
secretário-geral Arakém, 
participaram os diretores 

Rodrigo de Morais, Leni-
nha, Ceará, Jesus, Teco, Ér-
lon, Zé Luiz, Alsira, Adriano 
Lateri, Ester e Tito. 

Nesta luta pelas cláu-
sulas da Convenção Cole-
tiva de Trabalho, que são 
superiores à legislação 
vigente, e pelo reajuste 
salarial e outros avanços, 
participam 52 sindicatos 
filiados à Federação, repre-
sentando em torno de 700 
mil metalúrgicos no Estado.

O Senalba/SP, presidido por Luiz Car-
los Pedreira, debateu em seu 16º 

Congresso Estadual o tema: “Reforma 
Trabalhista: Perdas ou Ganhos, Você 
Decide”. Na abertura, dia 19, Miguel 
Torres, presidente interino da Força 
Sindical, criticou o avanço do conserva-
dorismo no País e as medidas do Temer 
que acentuam a crise, o desemprego, o 
desalento e o abandono social. Entre elas 
o congelamento por 20 anos dos investi-
mentos em educação, saúde, segurança 

e tecnologia e pesquisa, a “reforma” 
Trabalhista (que não gerou empregos, 
aumentou a informalidade e precarizou 
as relações de trabalho) e a “reforma” 
da Previdência que, se for aprovada, irá 
piorar a vida dos trabalhadores. “Nossa 
missão é resistir e lutar pelos direitos, 
pela democracia e pelo desenvolvimento 
para todos”, disse Miguel Torres. Também 
presentes: Pereira (presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Guarulhos) e o 
nosso diretor Paulão. 
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MELLO MÁQUINAS - Diretor Carlão e 
equipe. Pauta: FGTS e Férias.

VENTIL MANETTI 
Equipe do diretor Maloca. Também em 

pauta: implantação da cesta básica.

INDEBRÁS 
Diretor Érlon e equipe.

CARDAL 
Diretor Ceará e equipe.

SPOT JAGUARA 
Diretor Érlon e equipe.

EXIMPORT 
Diretor Lourival e equipe.

USICON 
Diretor Josias e equipe.

MASTERNOX 
Equipe do diretor Nelson.

SBU 
Diretor Biro e equipe.

LIMA PINTURA 
Diretor Nivaldo e equipe.

FUNDIÇÃO JALES 
Diretor Ninja.

VENTISILVA E MULT 
Diretor Mixirica e equipe.
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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. 

Na luta por mais conquistas
e melhorias nos locais de trabalho

METALFRIO 
Diretor Maurício 
Forte e equipe. 
Após negociação 
entre Sindicato, 
Comissão e 

empresa, foram aprovados: plano de cargos e 
salários, promoções e equiparação salarial.

Passeata na zona sul de 
São Paulo em favor da 

democracia - diretor Carlão.


