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Além do reajuste salarial com aumento real e dos abonos conquistados 
para a categoria metalúrgica, na data-base de 1º de novembro, o nos-

so Sindicato tem garantido nas negociações com os setores patronais 
a manutenção das mais de 80 cláusulas da Convenção Coletiva de 
Trabalho, que são superiores à legislação vigente.

Para divulgar esta importante conquista, os diretores do Sin-
dicato e suas equipes distribuíram nas portas de fábrica uma 
publicação com um quadro comparativo entre a legislação e 
os direitos garantidos pela Convenção Coletiva de Trabalho.

O trabalho pode ser acessado no site do Sindicato 
www.metalurgicos.org.br

86
ANOS

de Lutas e
Conquistas

SINDICATO DOS METALÚRGICOS
de São Paulo e Mogi das Cruzes

1932-2018

CONVENÇÃO COLETIVA
GARANTE MAIS DIREITOS PARA VOCÊ!

LINK: http://metalurgicos.org.br/wp-content/uploads/Cartilha-
Comparac%CC%A7a%CC%83o-Convenc%CC%A7o%CC%83es.pdf

Veja este exemplo:  

A LEI PERMITE que, em caso de 
demissões, as homologações das rescisões 
de contratos de trabalho sejam feitas na 
própria empresa, o que podem ocasionar 
erros nas contas, intencionais ou não.

NOSSAS CONVENÇÕES 
OBRIGAM que as homologações 
sejam realizadas perante o Sindicato, o que 
traz mais confiança ao trabalhador na hora 
de acertar a situação com a empresa e 
garantir direitos e as verbas rescisórias.

http://www.metalurgicos.org.br
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ARATELL 
Bombeirinho e equipe

NOVA LATA 
Bombeirinho e equipe

AROUCA 
Nelson e equipe

RICHTER 
Érlon e equipe

S. CALHAS 
Nivaldo e equipe

GRAMPOFIX 
Uélio e equipe

ANDRIONI 
Mixirica e equipe

ALU SERVICE 
Alemão e equipe

BELLE POXI 
Érlon e equipe

BOILER DO BRASIL 
Equipe Carlão

LORENZETTI 
Ninja

Nas recentes mobilizações dos diretores e diretoras do 
Sindicato, e suas equipes, por PLR, melhorias nas condições 
de trabalho, avanços nos benefícios e sindicalização, 
a categoria também é informada sobre o andamento da 
campanha salarial, o reajuste conquistado (com aumento 
real, abono e manutenção das conquistas das Convenções 
Coletivas) e os grupos patronais que já fecharam acordos. 
Onde não houver acordo, é greve neles!  
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FORTALEÇA 
ESTA LUTA.

ASSOCIE-SE!


