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POR DIREITOS 

E PELO CUSTEIO 

SINDICAL

A diretora Yara e equipe, do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São 

Paulo e Mogi das Cruzes, fizeram, 
nesta quinta-feira, um protesto na 
porta da empresa contra a intran-
sigência do patrão que não quer 
negociar a Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria. O dono da 
fábrica é o negociador do Siamfesp 
(Sindicato da Indústria de Metais 
não Ferrosos), que não assinou a 
convenção na campanha salarial no 
ano passado. A manifestação durou 
cerca de três horas com participação 
dos trabalhadores, que estão firmes 
na mobilização.

O Sindicato vai encaminhar 
pauta à empresa pedindo a abertura 
de negociação e aviso de greve. Se a 
empresa não negociar, os trabalha-
dores vão parar. 

“A Convenção Coletiva é o 
principal instrumento de garantia 
de direitos trabalhistas e sociais, 

sobretudo depois da imposição da 
nova lei (reforma) trabalhista. É um 
documento que tem força de lei e é 
fundamental para a manutenção dos 
direitos, da melhoria dos ambientes 
de trabalho, da representação sindi-
cal e não abrimos mão dele”, afirma 

LUTA E MOBILIZAÇÃO PELA CONVENÇÃO 
COLETIVA NA BIG LU - ZONA LESTE

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

Miguel Torres, a presidente do Sin-
dicato e da CNTM e vice-presidente 
da Força Sindical.

A mobilização na fábrica contou 
com o forte apoio e participação de 
grande parte dos diretores(as) e 
assessores(as) do Sindicato.

AMPLICABOS (zona oeste) 
Diretor Erlon e equipe comandaram assembleia de discussão 
sobre as negociações da PLR 2019 com a empresa, que está num 
momento de dificuldades, e também de determinação de que as 
homologações das rescisões dos contratos de trabalho sejam 
feitas no Sindicato.
Alerta contra a aplicação da reforma trabalhista!

CARDAL (zona oeste) 
Trabalhadores decidem voltar ao 

trabalho depois que a empresa pagou 
o salário atrasado. A mobilização foi 
comandada pelo diretor Ceará com o 

apoio da equipe.



WWW.METALURGICOS.ORG.BR 10 DE MAIO 2018 - Nº 494
Acesse e curta

/MiguelTorresFS

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

CATIVA ILUMINAÇÃO 
(zona oeste) 
Diretora Sonete e equipe em 
assembleia de mobilização e 
pressão contra a resistência do 
RH da empresa, que tentava 
impedir o trabalho do Sindicato 
na porta da fábrica.

S.S. ANDAIME (zona leste) 
Assembleia aprova proposta de renovação do 
acordo de PLR, com pagamento do benefício em 
duas parcelas, em junho e outubro deste ano. Ação 
foi comandada pela equipe do diretor Nelson.

CONDUGRAF (zona leste) 
Em assembleia com a equipe do diretor 
Emerson, trabalhadores aprovam a renovação 
do acordo de PLR e vão receber o benefício em 
parcela única até abril de 2019.

MODELO 
(zona sul) 
Equipe do diretor 
Biro fazendo 
trabalho de 
sindicalização na 
empresa

R. RODRIGUES (zona sul) 
Equipe do diretor Lourival informa os 
trabalhadores que a empresa não quis receber 
a pauta com pedido de café da manhã, cesta 
básica e EPIs para todos, e que, agora, será feita 
uma pauta mais completa. E se a empresa não 
negociar, o Sindicato vai pedir mesa-redonda.

NICOLA (zona sul) 
Equipe do diretor Ninja conversou com os trabalhadores 
sobre a demora da empresa em abrir negociação sobre 
a pauta já encaminhada pedindo PLR, regularização 
dos depósitos do FGTS e das férias atrasadas, entre 
outros. Segundo a assessoria, os trabalhadores estão 
mobilizados e se a empresa continuar enrolando vai 
receber carta de greve do Sindicato.

Subcomissão do Senado debate novo Estatuto do Trabalho
A Subcomissão Temporária do Traba-

lho, do Senado realizou, nesta 5ª 
feira, audiência pública de discussão e 
apresentação do relatório do Estatuto 
do Trabalho, que formaliza a proposta 
de uma nova lei trabalhista. 

O relator da proposta, senador 
Paulo Paim (PT), também presidente da 
subcomissão, apresentou o documento, 
que foi construído com a participação 
de diversas entidades do meio jurídico 
e sindical.

Paim disse que a primeira versão do 
anteprojeto da Reforma Trabalhista conta 

com mais de 700 artigos. “Hoje, apresen-
tamos a nova CLT. Foram nove meses de 
trabalho juntamente com a Associação 
Latino Americana dos Juízes do Trabalho, 
a Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho, a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho, o 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho e as centrais sindicais”.

A subcomissão regulamenta as-
suntos relativos à inclusão social, au-
torregulação sindical, modernização do 
trabalho, salário mínimo e jornada de  
de 40h semanais.
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