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A classe trabalhadora e o 
movimento sindical unificado vão 

continuar lutando forte para que o Brasil 
retome o caminho do desenvolvimento 
econômico, com empregos de qualidade 
para todos, amplos direitos, salários e 
moradias dignos e uma vida melhor para 
todos os brasileiros e brasileiras.”

GLD e GRADIMETAL 
(zona leste) 
Diretor Josias e equipe 
fizeram assembleia 
unificada com os 
trabalhadores da GLD, de 
São Paulo, e Gradimetal, 
de Guarulhos, que estão 

em greve por não terem recebido o vale salarial do dia 20. 
A mobilização contou com a participação do diretor Lula, do  
Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, e do assessor Araxar.

ROSIMAR (zona sul) 
Diretor Ninja e equipe foram à 

fábrica de usinagem e parafusos 
conversar com os 12 trabalhadores 

sobre seus direitos. A empresa 
passa por dificuldades, mas está 

honrando seus compromissos com 
os funcionários.

STF deve julgar as Adins 5.794, da 
contribuição sindical, e 5.826, do 
trabalho intermitente, nesta 5ª feira.28 DE JUNHOLEMBRETE

TRANE (zona sul) 
Diretor Biro e equipe 
se reuniu com os 
trabalhadores da empresa 
de ar-condicionado para 
discutir e definir as metas 

para o acordo da PLR de 2018 que está sendo negociado. Segundo 
o diretor, o acordo a ser firmado valerá para as demais plantas da 
empresa no Interior.

STAMPTEC
(zona leste) 

Equipe do 
diretor Jesus 

acompanhando a 
eleição da Cipa na 

empresa.
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REUNIÃO NA FUNDACENTRO

ACORDOS DE PLR

MAUSER (zona oeste) 
estado de greve
Trabalhadores reunidos 
em assembleia com o 
diretor Erlon e equipe 
rejeitaram a proposta de 

PLR da empresa e aprovaram greve para dia 2 julho 
se não receberem uma proposta satisfatória.

CAMARAUTO (zona norte) 
Equipe do diretor Maloca 

com os trabalhadores que 
aprovaram o acordo de PLR 

com pagamento das parcelas 
em 30 de setembro/18 e 30 

de março/19.

DICARMEC (zona leste) 
Em assembleia com a 

equipe do diretor Uélio, 
trabalhadores aprovam o 

acordo da PLR 2018, a ser 
paga em parcela única até 

28 fevereiro de 2019.

ART TECH e SUMAFER 
(zona leste) 
Diretor Curió e equipe em 
assembleia na empresa 
de toldos que aprovou o 
acordo da PLR 2018 com 

pagamento do benefício em duas parcelas: em 
30 de junho e 30 de dezembro deste ano.

SONDEQ (zona oeste) 
Equipe do diretor Erlon comandou 
assembleia que aprovou o acordo 
da PLR de 2018, a ser paga em 
duas parcelas, sendo a primeira em 
setembro de 2018 e a segunda em 
fevereiro 2019.

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e o
canal do Sindicato no YOUTUBE - https://bit.ly/2JoEOTS e saiba mais

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA 

A LUTA DO SEU 
SINDICATO! 

O diretor do Sindicato Luís Carlos 
de Oliveira, Luisinho, participou 

ontem de uma reunião na Fundacentro, 
sobre emprego da nanotecnologia na 
segurança e saúde do trabalho. Hoje, 
os representantes da fundação e dos 
sindicatos participantes da reunião 
fizeram uma visita ao Instituto de Na-
notecnologia de Biomanufatura do IPT 

(Instituto de Pesquisas Tecnológicas). 
Os nanomateriais manufaturados têm 
propriedades físico-químicas específi-
cas que lhes conferem caraterísticas 
mecânicas, óticas, elétricas e magnéti-
cas únicas e vantajosas para aplicações 
industriais e biomédicas. Os estudos 
sobre nano visam avaliar os riscos para 
a saúde humana e para o ambiente.
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