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SINDICATOS DISCUTEM AÇÕES EM
DEFESA DO MOVIMENTO SINDICAL E 

DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

19/02: DIA NACIONAL DE LUTA 
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O presidente do Sindicato e da 
CNTM, Miguel Torres, e o se-

cretário-geral, Arakém, participaram 
nesta sexta-feira, de mais uma reunião 
com sindicatos de várias categorias 
que discutiu ações políticas e jurídicas 
necessárias para fortalecer a repre-
sentação e a estrutura dos sindicatos 
e garantir os direitos trabalhistas e 
sociais, diante da nova legislação.

O encontro, realizado na sede do 
Sindicato dos Comerciários, reuniu di-
rigentes e advogados de mais de vinte 
sindicatos da capital e Grande São 
Paulo: metalúrgicos, comerciários, pa-
deiros, construção civil, eletricitários, 
aeroviários, costureiras, papeleiros, 
aeroviários, engenheiros, técnicos em 
segurança do trabalho e do Dieese.

Miguel Torres, também vice-pre-
sidente da Força Sindical, destacou a 
importância da unidade para o alcance 
dos objetivos. “A principal frente de 
luta é a unidade do movimento sindi-
cal. Temos que ser solidários uns com 
os outros, ajudar nas campanhas sala-
riais, defender as convenções coletivas 
e compartilhar as estruturas sindicais 
entre todas as categorias”, afirmou, 
acrescentando que “quem pensa que 
a reforma trabalhista acabou está 
enganado, e ainda temos a Previdência 
pela frente. Temos que estar atentos e 
resistir a todos estes ataques”.

Nesta terceira reunião intersindi-
cal, os dirigentes levantaram a ques-
tão do sucateamento do Ministério do 
Trabalho e defenderam o envolvimento 
das centrais sindicais na luta.

MUDANÇA MUNDIAL
Clemente Ganz Lúcio, do Dieese, 

destacou como fundamental esta 
unidade de ação dos sindicatos e fez 
uma explanação sobre as mudanças 
que vêm acontecendo no modo de 
produção, no emprego, nas relações 
de trabalho. "A mudança é mundial 
e temos que entender que o que 
estamos enfrentando é muito pesado. 
O trabalho informal vai crescer. As mu-
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danças alteram a regulação, diminuem 
o poder da legislação e a capacidade 
de ação dos sindicatos. ”

Ele chamou a atenção para a im-
portância de sindicalizar e de realizar 
um trabalho intersindical nos bairros, 
onde moram os trabalhadores. “O 
movimento sindical nasceu lá, com as 
reuniões de trabalhadores”, lembrou.
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AÇÕES NAS FÁBRICAS... 
DE MOBILIZAÇÃO PELOS DIREITOS E DISSÍDIO COLETIVO

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

METALFORTE 
(zona leste) – Diretor 
Bombeirinho e equipe 
no corpo-a-corpo com os 
trabalhadores

P/A (zona oeste) – 
Diretora Sonete e 
equipe em assembleia 
de informação sobre o 
dissídio coletivo

Diretor Mixirica e 
equipe na ALUMÍNIO 
BRILHANTE (zona 
leste) falando sobre 
a importância da 
unidade na luta para 
o fortalecimento do 
Sindicato na defesa 
dos trabalhadores

SUVIFER 
(zona leste) - 
Diretor Maurício 
Forte e equipe com 
os trabalhadores

CARLOS DE CAMPOS 
(zona norte) – Diretor 

Curió e equipe 
comandaram assembleia 

que aprovou o acordo 
salarial negociado 
diretamente com a 

empresa

JUPAR 
(zona norte) – 

Equipe do diretor 
Adnaldo com os 

trabalhadores da 
empresa

VOITH (zona oeste) – 
Diretor Sales comandou assembleia 

de aprovação da pauta de 
reivindicação sobre PLR e convênio 

médico e também de reprovação das 
reformas do governo. Ação contou 

com a participação da equipe

PEUGEOT 
(zona sul)

Secretário-geral Arakém 
comandou assembleia 

dos funcionários 
administrativos da 

empresa, de aprovação 
do acordo da PLR 2018, 

garantia do abono salarial 
e reajuste no vale-compra, de R$ 100 para R$ 125. A primeira parcela 

da PLR será paga neste mês e, a segunda, em janeiro de 2019.

FIDELITY 
(zona leste)

A empresa não pagou 
o abono salarial no dia 

31 de janeiro, conforme 
havia acertado, e 

diante da mobilização 
dos trabalhadores e da 
intervenção da equipe 
do diretor Nelson comprometeu-se a pagar o abono em duas 

parcelas neste mês de fevereiro.
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MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

NENHUM DIREITO A MENOS!

INDEBRAS
(zona oeste)

Em assembleia com a 
equipe do diretor Erlon, os 
trabalhadores aprovaram 

a proposta da empresa 
para acertar os depósitos 
atrasados do FGTS, o 13º 

salário e o visa-vale. O pagamento será feito em parcela única, 
neste mês de fevereiro. O acordo também garantiu a implantação 

da CIPA na empresa.

METALÚRGICA 
LAPAZ (zona sul)

Equipe do diretor Lourival 
conduziu assembleia 

contra a homologação 
de um funcionário na 

empresa sem a presença 
do Sindicato. Em 

negociação com os patrões, diretor e equipe conseguiram 
reverter a situação. A rescisão do contrato do funcionário 

será feita no Sindicato.

INTERMETRO HOSPITALAR (zona sul)
Em assembleia, os trabalhadores relataram que a empresa está em atraso 
desde novembro com o vale-refeição e a cesta básica. O diretor Biro e sua 
equipe se mobilizaram pra resolver a pendência e irão elaborar 
uma pauta reivindicando o pagamento dos benefícios. 
Eles também conversaram com os trabalhadores 
sobre as dificuldades na negociação do acordo
 salarial e sindicalização. A empresa é d G10.
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APOIO AOS METALÚRGICOS DE GOIÂNIA
O presidente do Sindicato e da CNTM, Miguel Torres, acompa-

nhou, no final da tarde de hoje, a apuração da eleição da diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Goiânia e região. O pleito tem chapa 
única, encabeçada por Eugênio Francisco de Oliveira, candidato à 
reeleição.

“Estamos aqui para dar nosso apoio ao companheiro Eugênio e 
à sua diretoria, parceiros na luta que estamos travando contra o fim 
dos direitos e em defesa da aposentadoria. A eleição foi tranquila, 
mas a presença de dirigentes de outras entidades fortalece nossas 
ações”, disse Miguel Torres.

Os diretores do nosso Sindicato Carlão, Erlon, Maloca e Nivaldo 
e o assessor Amaro ajudaram na eleição.
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