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QUEREMOS EMPREGOS DE 
QUALIDADE PARA TODOS E TODAS!

16 DE ABRIL 2018 - Nº 478

Diretoria e assessoria estão 
participando da mobilização 

das categorias parceiras de luta. 
Sábado passado (14), o secretário-
-geral do Sindicato, Arakém, e os 
diretores Luisinho, Valdir Pereira e 
Geraldino (Força Sindical) partici-
param do Seminário da Campanha 
Salarial 2018 da Federação dos 
Borracheiros do Estado de São 
Paulo, no Centro de Lazer da Famí-
lia Metalúrgica, em Praia Grande.

“Estamos apoiando a campa-
nha salarial dos companheiros, 
porque é fundamental que as 

Acentuada pelas reformas do 
governo, pelo congelamento 
de investimentos, pela falta 

de qualificação profissional e pela 
desindustrialização, a crise eco-
nômica no Brasil tem dificultado a 
recolocação de trabalhadores no 
mercado de trabalho.

Estudo da consultoria IDados, 
publicado no jornal O Globo desta 
segunda-feira (16), com base em 
pesquisa do IBGE, mostra que mais 
da metade (54%) dos desemprega-
dos e inativos em 2016 não voltou 
ao mercado de trabalho até o fim de 
2017; a maioria dos que consegui-
ram uma vaga foi na informalidade 
e um terço desistiu de procurar 
emprego

Só não vê esta situação quem 
não quer ou não está preocupado 
com esta realidade e continua 

insistindo em reformas que vão 
aprofundar o quadro de excluídos e 
a desigualdade.

Acreditamos que este cenário 
pode ser revertido se o Brasil adotar 
um plano de desenvolvimento que 
permita a retomada do crescimento 
econômico, com investimentos na 
indústria, defesa das empresas 
e setores estratégicos, incentivo 
à qualificação e à requalificação 
profissional, geração de empregos 
formais de qualidade e garantia dos 
direitos trabalhistas, sociais e previ-
denciários da classe trabalhadora.

Temos certeza de que este con-
junto de propostas trará mais segu-
rança e esperança para a sociedade 
brasileira e irá gerar um novo ciclo 
virtuoso na economia, nos setores 
produtivos, no consumo e na plena 
empregabilidade. Iremos apresentar 

categorias neste primeiro semes-
tre renovem suas convenções 
coletivas, avancem nas conquistas 
econômicos e sociais. Isso forta-
lece a luta das demais categorias. 
Vamos juntos enfrentar unidos os 
ataques aos direitos da classe 
trabalhadora”, disse Arakém.

Construção
Hoje (16) de manhã, direto-

res(as) e assessores(as) do Sindi-
cato participaram da manifestação 
dos trabalhadores da construção 
civil num canteiro de obras no 
Butantã, zona oeste da capital.

esta pauta da classe trabalhadora 
aos candidatos que vão disputar as 
Eleições 2018, incluindo os presiden-
ciáveis, e defender o voto popular em 
quem realmente estará aberto para 
acatar nossas reivindicações, com 
vontade política e preparo para tirar 
o Brasil da crise! 

A Luta faz a Lei!

MIGUEL TORRES 
Presidente do Sindicato e da 
CNTM e vice-presidente da 

Força Sindical

Metalúrgicos dão apoio 
à Campanha Salarial 

dos borracheiros e da 
construção civil
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AÇÕES NAS FÁBRICAS
POR DIREITOS E PELO CUSTEIO SINDICAL

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

GREVE NA TEKNIA (zona leste) 
Os trabalhadores das duas unidades da 
empresa, de Itaquera e de São Mateus, 
entraram em greve hoje diante do fato de a 
empresa se recusar a negociar um pacote 
de benefícios aos trabalhadores. Ela está 
mudando sua produção para Jacareí e quer 

que os trabalhadores que não serão 
transferidos peçam demissão. A empresa 
também se recusa a negociar o acordo 
de PLR. A mobilização é conduzida pelos 
diretores Uélio, responsável pela ação 
na unidade de Itaquera, e Rodrigo, da 
unidade de São Mateus, e respectivas 
equipes e contou com a participação do 
diretor Campos.

ELETELE (zona leste) 
O diretor Rubens e equipe fizeram uma ação de 
protesto na porta da empresa, que anunciou a 
implantação da redução da jornada de trabalho 

e de salário (em 10%) sem negociar com o 
Sindicato e suspendeu o pagamento da parcela 
do abono salarial deste mês de abril. A empresa 
distribuiu um comunicado dizendo que negociou 
com a “comissão de funcionários”, mas o diretor 

contesta: “essa comissão é desconhecida”. 
Diante da pressão, a empresa suspendeu a 
medida, mas a situação não está definida.

AUTO PEÇAS RODRIGUES (zona sul)
O diretor sindical Jamanta e sua equipe tentaram 

realizar uma assembleia, nesta segunda-feira 
(16), com os trabalhadores da fábrica, mas não 

conseguiram porque a empresa impediu o pessoal 
de sair da fábrica e acionou a polícia militar. A 

assembleia era pra discutir o dissídio coletivo - a 
empresa não quer fazer acordo -, sobre a falta de 

negociação da PLR e da cesta básica. O diretor 
informou também que pode haver irregularidades na carga horária dos funcionários, porque 
eles são impedidos de assinar a folha de ponto. “Isso é totalmente ilegal”, disse Jamanta. 
Diante da pressão, a empresa marcou uma reunião para a próxima sexta-feira para discutir 

a situação. A ação contou com o apoio dos diretores Cristina, Nivaldo, Teco, Tito e suas 
equipes e assessores dos diretores Lourival e Carlão. ALFA (zona leste) 

Diretor Maurício Forte comandou hoje 
assembleia com os trabalhadores, de 

aprovação do acordo da PLR, com pagamentos 
do benefício em setembro/18 e março/19. A 

ação contou com o apoio da equipe.

HEVILLIN (zona oeste) 
Assembleia com o diretor Alemão e equipe 

discute sobre processo de negociação 
de reivindicações, a importância da 

participação dos trabalhadores nas lutas 
sindicais e escolhe a comissão de fábrica.

E FORTALEÇA A 
LUTA  DO SEU 
SINDICATO! 

SINDICALIZE-SE

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais

UNIDADE  ITAQUERA

UNIDADE  SÃO MATEUS
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