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PAULO SEGURA

UNIDADE METALÚRGICA 
AVANÇA NA DEFINIÇÃO DE 

AÇÕES CONJUNTAS PELOS DIREITOS

Reunidos, hoje, na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, representantes 

de entidades metalúrgicas de várias regiões 
aprovaram um calendário de ações conjuntas em 
defesa dos direitos e de resistência à aplicação da 
legislação trabalhista (reforma).

O calendário estabelece o lançamento 
da “unidade metalúrgica” no próximo dia 
21; uma reunião mais ampla, com entidades 
representantes de outras categorias ligadas 
à indústria, no dia 23; a realização de um dia 
nacional de luta do setor metalúrgico, em 14 

de março, e uma plenária dos metalúrgicos com 
outras categorias em 29 de setembro. 

"A unidade de ação é fundamental para o 
processo de resistência. Não estamos pensando 
apenas na categoria metalúrgica, mas em toda 
a classe trabalhadora. Temos que pensar no 
desenvolvimento econômico para a retomada 
do crescimento, geração de emprego e renda", 
afirmou Miguel Torres,  presidente do Sindicato 
e da CNTM.

As ações vão coincidir com o andamento 
das campanhas salariais dos metalúrgicos neste 

segundo semestre. As entidades assumiram o 
compromisso de apoio mútuo às campanhas nas 
negociações e pela renovação das convenções 
coletivas com todos os direitos e benefícios.

As entidades vão elaborar uma publicação 
conjunta a ser distribuída aos trabalhadores, 
falando da importância da unidade do setor, 
da resistência pelos direitos e destacando 
pontos da reforma trabalhista que prejudicam 
os trabalhadores e tiram o poder de negociação 
dos sindicatos, único instrumento de defesa dos 
interesses e dos direitos da classe trabalhadora.

ENTIDADES PARTICIPANTES
Participaram da reunião dirigentes da CNTM/Força Sindical, CNM/CUT, Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais, FEM/CUT, FemetalMinas, 
FITMETAL/CTB, Intersindical, CSP/Conlutas, Sindicatos Metalúrgicos de: São Paulo/Mogi das Cruzes, ABC, Osasco, Guarulhos, Campinas, Jaguariúna, Santo 
André/Mauá, São José dos Campos, Limeira, São João Del Rei, Itajubá/Paraisópolis, Santos, Carlos Barbosa, Itatiba e Betim, o analista político do Diap Mar-
cos Verlaine e o consultor sindical João Guilherme Vargas Neto.

14 DE SETEMBRO SERÁ DIA NACIONAL DE LUTA
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MÃO NA MÃO
PUNHO CERRADO

TRABALHADOR UNIDO 
JAMAIS SERÁ VENCIDO!

MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS

A diretoria e assessoria do Sindicato continuam realizando assembleias 
diárias nas fábricas, de mobilização dos trabalhadores contra as reformas que tiram 

direitos e de resistência à aplicação das mudanças na lei trabalhista pelas empresas. 
O destaque, agora, é para Campanha Salarial e a renovação da Convenção Coletiva de 

Trabalho visando a garantia de todos os direitos e benefícios. A luta continua!

Assembleia na 
ALUMÍNIO 
BRILHANTE (zona 
leste) com diretor 
Mixirica e equipe

Mobilização
na DOBLE FAST
(zona leste) 
com a equipe do 
diretor Uélio

Equipe do diretor Porfírio 
orientando trabalhadores 
da ST ALINHAMENTO 
(zona oeste) sobre as 
reformas e a importância 
do Sindicato na defesa 
dos direitos

Assembleia 
com diretor Biro 
e equipe na CPL 

(zona sul)

Diretor 
Donizeti comandou 

assembleia na 
MONTEPINO (zona 

leste) com apoio
da equipe

Assembleia na 
CROMAUTO (zona 

leste) com diretor 
Maurício Forte e equipe, 

de esclarecimento 
sobre FGTS e reforma 

trabalhista

Diretor Nivaldo 
em assembleia 
na MOREIRA 

METALÚRGICA 
(zona sul)

Assembleia 
na AXWIL 
(zona leste) com 
a equipe da 
diretora Yara

Diretor Bombeirinho 
entregando informativo 
do Sindicato na LANDO 
(zona leste)

NENHUM DIREITO A MENOS!
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As doações devem ser entregues 
aos diretores e assessores do 

Sindicato nas portas das fábricas 
ou nos seguintes endereços:

SEDE DO SINDICATO EM SÃO PAULO
Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade

SUBSEDE DE MOGI DAS CRUZES
Rua Afonso Pena, 137, Vila Industrial

DOAÇÃO DOS TRABALHADORES

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO
ASSOCIE-SE

O Sindicato está fazendo uma Campanha de Sindicalização 
mais intensa, para conscientizar os trabalhadores, mostrar 
que agir em unidade é mais eficaz e dá mais resultado, e 

fortalecer o Sindicato e a sua representatividade no cenário 
econômico e político. Diretores(as) e 
assessores(as) estão indo às 

fábricas com mais este objetivo. 
A luta não para!

Acesse 
WWW.METALURGICOS.ORG.BR 

e saiba mais

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

NENHUM DIREITO A MENOS!AMEMIYA 
(zona leste) 
Trabalhadores 
garantem a renovação 
do acordo de PLR, 
com pagamento do 
benefício em agosto/17 
e fevereiro/18. A 

negociação com a empresa feita pelo diretor Rodrigo e equipe 
junto com a comissão de fábrica e aprovada em assembleia.

FRANSIN 
(zona leste)

Trabalhadores 
comemoraram a 

conquista da cesta 
básica e da renovação 
do acordo de PLR, em 

assembleia com a 
equipe do diretor Nelson. Eles vão receber a primeira cesta na 

próxima segunda-feira (14). A PLR será paga em duas parcelas, 
em agosto deste ano e fevereiro de 2018.

REAL PERFIL
 (zona norte) 

Eleição da Cipa 
na empresa com 

acompanhamento
 da equipe do diretor 

Chico Pança.

MAUSER (zona oeste) 
Diretor Erlon e equipe 
comandaram assembleia 
de melhoria do plano 
de saúde e aprovação 
do acordo de PLR, com 
pagamento do benefício 
em parcela única, em 
março 2018.


