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APLAUDIMOS CIRO GOMES E 
REPUDIAMOS VAIA PATRONAL

O pré-candidato pelo PDT à Presidência 
da República, Ciro Gomes, teve uma 

atitude que os trabalhadores esperam de um 
presidenciável, ao afirmar para uma plateia de 
empresários de todo o setor industrial convo-
cados pela CNI que se for eleito vai fazer uma 
revisão da lei da reforma trabalhista e que o 
seu compromisso com as Centrais Sindicais é 
botar esta bola de volta para o meio de campo.

Ciro Gomes reforçou o que havia dito a 
trabalhadores e dirigentes sindicais de várias 
categorias nos debates realizados no Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cru-
zes e na Força Sindical. E foi vaiado por criticar 
uma reforma que os empresários defenderam.

Parabenizamos o pedetista pela coragem e 
firmeza, pois a reforma trabalhista é um grande 
mal para a classe trabalhadora, não gerou em-
pregos de qualidade, não ajudou a economia, 
trouxe insegurança jurídica e precarizou as 
relações de trabalho.

Os empresários que vaiaram Ciro Gomes 
devem ser os que, por ganância ou visão es-
treita, não enxergam que o enfraquecimento do 
movimento sindical e a destruição dos direitos 
da classe trabalhadora são prejudiciais ao País.

A lei da reforma trabalhista não ajudou o 
País a sair da crise nem favoreceu a retomada 
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NOTA

João Goulart, dia 13, no Sindicato
Eleições 2018

Na próxima sexta-feira, dia 
13/7, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes 
receberá o pré-candidato à Presi-
dência da República pelo PPL, João 
Goulart Filho. O encontro com os tra-

balhadores da categoria e dirigentes 
sindicais será às 14h30, no auditório 
do Sindicato, na Rua Galvão Bueno, 
782, Liberdade.

O objetivo é ouvir as propostas 
do candidato para a classe trabalha-

dora e apresentar a nossa pauta. As 
eleições gerais de outubro estão aí 
e temos que estar atentos aos can-
didatos, votar com consciência em 
quem defende os trabalhadores e 
não reeleger quem votou contra nós. 

do crescimento econômico tão alme-
jado pelos trabalhadores, movimento 
sindical unificado e setores produti-
vos, incluindo os industriais com visão 
desenvolvimentista, que, assim como 
nós, têm compromissos com a nação e 
com o bem-estar de toda a população. 

MIGUEL TORRES
Presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das 
Cruzes, CNTM e Força Sindical
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AÇÕES NAS FÁBRICAS

ACORDOS DE PLR

GDL (SP) e GRADIMETAL (Guarulhos)
Em greve há sete dias, os trabalhadores decidiram, em 
assembleia, continuar parados até meia-noite desta quinta-
feira, até comprovarem que a empresa pagou o vale do mês 
passado e também os salários deste mês. Se o pagamento for 
feito, eles voltarão ao trabalho amanhã. A informação é do 
diretor Josias, que lidera o movimento junto com Lula e Araxá, 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos.

A.J.R SERVIÇOS AUTOMOTIVOS (zona sul)
Equipe do diretor Lourival reuniu os 13 trabalhadores para 
informar que a reunião com a empresa resultou na conquista 
do café da manhã com pão e manteiga, água potável, que não 
tinham, uniformes de trabalho e EPIs (Equipamento de Proteção 
Individual). Vitória da mobilização!

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

A LUTA 

FAZ A LEI!

NOVA PROFEL (zona sul)
Cansados de levar marmita para o trabalho todos os dias, 
os trabalhadores decidiram, em assembleia, reivindicar 
restaurante ou tíquete-refeição da empresa. A equipe do 
diretor Carlão vai encaminhar a pauta do pessoal. A empresa 
tem cerca de 90 funcionários.

TRIARCO (zona leste)
Diretor Ninja e equipe se reuniram com os trabalhadores para 
explicar o quanto a sindicalização é importante para fortalecer 
a luta do Sindicato e da categoria em defesa dos direitos e 
aumentar a mobilização.

A M C MILENIUM 
(zona oeste)
Mais um acordo de PLR 
fechado na empresa pela 
diretora Sonete e equipe. O 
benefício será pago em duas 
parcelas, a primeira neste 
mês de julho e a segunda 
em janeiro.

BIKOS 
(zona leste)
PLR aprovada em assembleia 
com a equipe do diretor 
Jesus fixa o pagamento do 
benefício em duas parcelas, 
a primeira até o dia 30 deste 
mês e a segunda até 20 de 
fevereiro de 2019.

PLACASIL (zona leste)
Equipe do diretor Emerson comandou a assembleia que 

aprovou o acordo, que será pago em única parcela, nesta sexta-
feira, dia 6 de julho.
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NOSSA COMUNICAÇÃO
Diretoria e assessoria do Sindicato estão levando o jornal “o metalúrgico” aos 

trabalhadores nas fábricas. O jornal traz notícias sobre a atuação do presidente Miguel 
Torres, a luta de resistência da categoria pelos direitos, a Agenda da Classe Trabalhadora, 
os debates promovidos pelo Sindicato com os pré-candidatos à Presidência da República, 
entre outras notícias do interesse da categoria. Confira no site www.metalúrgicos.org.br

NOTA

Corte internacional 
condena Brasil por não 

investigar morte de Herzog
Mais de 40 anos depois da morte de 

Vladimir Herzog, em 24 de outubro de 1975, 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CorteIDH) condenou o Estado brasileiro pela 
falta de investigação, julgamento e sanção 
dos responsáveis pela tortura e assassinato 
do jornalista. O Brasil terá de seguir uma 
série de determinações do tribunal.

Vladimir Herzog foi morto aos 38 anos, 
no DOI-Codi. Para a Corte, o Estado é respon-
sável pela violação ao direito de “conhecer 
a verdade e a integridade pessoal” em pre-
juízo dos parentes de Herzog. O documento 
menciona a mãe, Zora; a mulher, Clarice, e 
os filhos, André e Ivo Herzog.

ALTAMIRA (zona norte)

ARTEGA (zona norte)

INDUSCABOS (Poá)

JUPAR (zona norte)

PRECIMAX (zona sul)

ANDREONI (zona leste)

CARLOS DE CAMPOS (zona norte)

INTERSEK (zona leste)

METHAL AMAZONAS (zona norte)

VALEO (zona sul)

O Brasil na Copa  
da Rússia 2018

NESTA SEXTA, dia 6, 
às 15h, em Kazan, tem

        Brasil  X  Bélgica




