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TRABALHADOR UNIDO

JAMAIS SERA VENCIDO!

A presença, diária, de direto-
res, diretoras do Sindicato e 

suas assessorias nas portas de 
fábrica, conversando com os tra-
balhadores, mobilizando, levando 
informação, defendendo seus 
direitos é uma missão, é a razão da 
representação da entidade. 

“Um sindicato que não vai à 
base, que não conversa com os 
trabalhadores, que não mobiliza, 
que não sabe dos problemas que 
eles enfrentam, que não defende 

LUTA DIÁRIA 
É NA BASE 

seus direitos, que tem medo de co-
mandar uma greve e assumir todas 
as responsabilidade, não tem razão 
de existir. Sindicato tem que ser de 
luta, representar sua categoria e 
defendê-la”, afirma o presidente do 
Sindicato, Miguel Torres.

Além das portas de fábrica, 
o Sindicato também participa de 
outras atividades e ações de ca-
ráter político, de formação, apoio, 
solidariedade, parcerias. “Ne-
nhuma entidade existe sozinha. 

A unidade na luta é fundamental 
para avançar, ampliar conquistas 
e fazer valer os direitos”, afirma 
Miguel Torres.

Esta terça-feira foi mais um 
dia de assembleias nas fábricas, 
de paralisações, de aprovação de 
acordos, de informação e mobili-
zação. Confira a seguir:

J.RAU (zona leste) 
Os trabalhadores 
voltaram ao 
trabalho, após 
um dia de 
paralisação, com a 
conquista de várias 
reivindicações: PLR, 

com pagamento das parcelas em junho e em dezembro deste 
ano; cesta básica a partir de junho; regularização do pagamento 
dos salários, que era feito de forma parcelada, por semana; 
concessão e pagamento das férias vencidas, reposição dos 
uniformes em junho. A mobilização foi comandada pelo diretor 
Zé Luiz e equipe e, no caso do FGTS, os trabalhadores vão entrar 
com processo coletivo pelo Sindicato para a regularização dos 
depósitos, que estão atrasados há dois anos.

OX-FER (zona leste) 
Em assembleia com a 
equipe do diretor Uélio, os 
trabalhadores aprovaram o 
acordo da PLR de 2018 e vão 
receber o benefício em duas 
vezes: em julho e setembro. 

SEGULA (zona oeste) 
Diretor Érlon e equipe 
realizaram assembleia de 
aprovação da PLR de 2018. O 
acordo renovado estabelece 
o pagamento do benefício 
em duas parcelas, em 
setembro/18 e em junho/19.

GUARDIAN (zona oeste) 
Trabalhadores reunidos em 
assembleia com o diretor 
Alemão e equipe aprovaram a 
proposta de acordo da PLR, com 
pagamento das parcelas em 
julho deste ano e em janeiro de 
2019. Na assembleia, o diretor 

reforçou a importância de os trabalhadores ficarem 
sócios do Sindicato para fortalecer as lutas em defesa 
de seus interesses, ampliar as conquistas e melhorar os 
ambientes de trabalho.
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DELTAMAR ESTAMPARIA 
(zona leste) 
A mobilização dos 
trabalhadores com o diretor 
Adriano Lateri e sua equipe 
levou a empresa a pagar, 
hoje mesmo, os salários 
que deveriam ter sido pagos 

sexta-feira passada e os abonos salariais de março, abril e maio. 
A empresa também pagou a segunda parcela da PLR de 2017, que 
deveria ter sido paga até o dia 30 de abril.

CORTE MASTER
(zona norte) 
Os trabalhadores fizeram 
uma paralisação de uma 
hora e meia e levaram 
a empresa a pagar, hoje 
mesmo, os salários em 
atraso, e se comprometer a 

pagar os abonos atrasados neste mês de maio e em junho, 
segundo o diretor Chico Pança, que comandou a mobilização 
na fábrica com o apoio da equipe.

INDAB (zona leste) – Diretor Rodrigo e equipe comandaram assembleia de informação 
aos trabalhadores sobre os efeitos nocivos da reforma trabalhista, de mobilização para a 
garantia dos direitos e de resistência à aplicação da nova lei pela empresa.

MOLTEC
(zona sul) 
Assembleia 
com diretor 
Tito e equipe 
discutiu e elegeu 
a comissão de 
trabalhadores 

que vai negociar a PLR com a empresa. A primeira 
reunião está marcada para o próximo dia 15.

MOTOR MÓVEL (zona sul) 
Diretor Nivaldo em assembleia 

de discussão sobre as 
negociações da PLR e da 

importância das cláusulas 
sociais da Convenção Coletiva 

de Trabalho

PICHU (zona norte) 
Equipe do diretor Chico 

Pança fazendo assembleia 
de esclarecimento sobre 

a contribuição sindical e a 
importância de a categoria 

fortalecer o Sindicato e suas 
lutas se sindicalizando.

NENHUM DIREITO A MENOS!MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS POR DIREITOS E PELO 
CUSTEIO SINDICAL

Mais para o capital e
menos para a população

Ontem, dia 7, o presidente do Sindicato, 
Miguel Torres, diretores(as) e assessores(as) 

se juntaram a centenas de pessoas que 
participaram da passeata dos “30 Dias de 

Resistência e Luta” contra a prisão do
ex-presidente Lula. Os manifestantes 
caminharam da sede do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC até a Matriz, onde
foi realizado um ato pela sua libertação.

• PROJETO COLOCA RECURSOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM GASODUTOS
Uma das propostas em tramitação no Congresso pode retirar 20% das receitas do 
Fundo Social do Pré-Sal, destinadas a investimentos em saúde e educação, para 
subsidiar a expansão da rede de gasodutos do País, por meio de um fundo batizado 
de Dutogas. A ideia está na Medida Provisória 814/2017, que trata da privatização 
das distribuidoras da Eletrobrás, apresentada pelo relator, deputado Júlio Lopes 
(PP-RJ). O presidente da comissão especial, senador Eduardo Braga (MDB-AM), 
deve submeter o texto para votação nesta terça-feira, 8. (Estadão)

• RURALISTAS TENTAM LIBERAR FARRA DOS AGROTÓXICOS 
O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta, segundo a Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva. Mesmo assim, a bancada ruralista quer aprovar um 
projeto de lei que afrouxa o controle sobre o uso de pesticidas. O texto estava pra 
ser votado hoje por uma comissão especial da Câmara. A proposta é do senador 
Blairo Maggi, adversário dos ambientalistas. Eles pregam o desmanche da Lei do 
Agrotóxico, que tacham de “defasada” e “obsoleta”. A ideia é remover as barreiras 
ao registro dos pesticidas, que podem provocar câncer e malformação de fetos. A 
Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, avisou que a mudança na 
lei pode causar “prejuízos incomensuráveis”. (O Globo)
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