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Os trabalhadores da empresa 
da zona leste decididram, em 

assembleia com a diretora Yara 
e assessoria, paralisar as ativi-
dades em protesto contra a falta 
de pagamento dos salários e dos 
depósitos do Fundo de Garantia. 
Segundo a informação, o pessoal 

está recebendo de forma picada, 
não recebeu o salário integral de 
março, abril nem o que deveria ter 
sido pago no dia 5. A empresa tem 
22 funcionários e fabrica produtos 
para panificação.

“Se com lei as empresas não 
respeitam os trabalhadores nem 
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os seus direitos, imagine 
sem lei, ou melhor, com 
essa reforma trabalhista que 
está aí. Pagamento de salário 
nem se discute. Por isso, nossa 
luta não para. Os companheiros 
da Walpam podem contar com 
o apoio do Sindicato”, afirma 

ELIOFLEX (zona leste) 
Em assembleia com a 
equipe do diretor Donizeti, 
trabalhadores aprovam o 
acordo da PLR de 2018, a 
ser pago em duas parcelas, 
a primeira dia 10 de 
agosto/18 e a segunda em 
10 de fevereiro2/19.

SOLETEC (zona sul) 
Assembleia com diretor 
Nivaldo, de aprovação do 
acordo de PLR e discussão 
sobre a importância de 
serem sindicalizados 
para fortalecerem as 
lutas do Sindicato. Os 
trabalhadores vão receber 

o benefício em duas parcelas, em setembro/18 e fevereiro/19.

Miguel Torres, presidente do 
Sindicato e da CNTM e vice da 
Força Sindical.

AC DOS SANTOS 
ARRUELAS 

(zona leste) 
Equipe do diretor 

Uélio orientando os 
trabalhadores sobre a 
importância de serem 
sócios do Sindicato e 
informando sobre as negociações para renovação do acordo de 

PLR. Se não houver acordo eles vão parar.

S.T.R (zona leste) 
Diretor Mixirica e equipe 

comandam assembleia 
de discussão sobre as 

dificuldades da luta do dia 
a dia e da necessidade 

de os trabalhadores 
estarem mobilizados junto 

com o Sindicato na resistência contra a aplicação da lei trabalhista pelas 
empresas e a reforma da Previdência.
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APOIO NA ELEIÇÃO DOS METALÚRGICOS 
DE SANTA BÁRBARA D’OESTE

APOIO À GREVE 
DOS TRABALHADORES 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL

UNIDADE NA LUTA E NAS AÇÕES

O presidente do Sindicato e da CNTM, 
Miguel Torres, também vice-pre-

sidente da Força Sindical, e o diretor 
Teco participaram, ontem, da apuração 
das eleições do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Santa Bárbara D´Oeste, que 
resultou na reeleição a presidente do 
companheiro Cláudio Roberto Pereira 
e sua diretoria.

O pleito contou com as presenças do 
presidente da Federação dos Metalúrgicos 
do Estado de SP, Eliseu Costa, e dirigentes Em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 

das Cruzes, o secretário-geral do Jorge Carlos de Morais, 
Arakém, os diretores Carlão e Leninha participaram, hoje, de 
uma reunião de organização da greve dos trabalhadores da 
construção civil de São Paulo, que será deflagrada na próxima 
segunda-feira, dia 15. O encontro, na sede do Sintracon, reuniu 
dirigentes de várias categorias, solidários à campanha salarial 
dos peões da construção.

Antonio de Sousa Ramalho, presidente do Sintracon, disse que 
“a intransigência patronal nas negociações” provocou a situação. 
Os trabalhadores têm data-base em 1º de maio e lutam pela 
renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais

VIBROTECH (zona leste) 
Mobilização dos trabalhadores 
resolve o impasse sobre o 
desconto da contribuição 
sindical aprovado pelos 
trabalhadores. Os valores 

serão repassados para o Sindicato garantindo, assim, a soberania da 
assembleia realizada pelo Sindicato em 23 de fevereiro deste ano, que 
aprovou a contribuição, segundo o diretor Adriano Lateri e equipe.

IDEAL MECÂNICA 
(zona sul) 
Equipe do 
diretor Jamanta 
acompanhando 
a eleição da Cipa  na 
empresa.

metalúrgicos de outros municípios paulistas.
“Desejo mais conquistas, avanços e 

unidade à diretoria e à categoria. Vamos 
continuar juntos nas ações di-
árias de resistência à reforma 
trabalhista, e fazer campanha 
contra a reeleição dos polí-
ticos que votaram contra a 
classe trabalhadora e pela 
eleição de parlamentares e 
governantes que assumirem 
compromisso com os traba-
lhadores. A luta faz a lei!”, 
disse Miguel Torres.

A LUTA 

FAZ A LEI!

SALVE 13 DE MAIO, 
Dia da Abolição 

da Escravatura no Brasil
Salve a mistura dos grupos humanos
Negros, Índios, Brancos, Amarelos.

Viva a liberdade! 
Fora a discriminação!


