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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES

O presidente do nosso Sin-
dicato, Força Sindical e 

CNTM, Miguel Torres, participou 
nesta terça, 4 de dezembro de 
2018, em Foz do Iguaçu (PR), de 
eventos organizados pelo Minis-
tério Público do Trabalho e pelo 
Fórum Estadual de Liberdade 
Sindical.

Dirigentes das centrais sin-
dicais, procuradores e juízes do 
trabalho defenderam ações que 
impeçam as práticas antissindi-
cais nas empresas e garantam a 
liberdade de ação.

“A reforma trabalhista, além 
de não gerar os empregos de qua-
lidade prometidos, só serviu para 
precarizar as relações de trabalho 
e abrir espaço para os avanços 

O nosso Sindicato sediou nesta 
terça, 4 de dezembro de 2018, 

uma reunião do grupo de trabalho 
da Comissão da Verdade. Além 
dos relatos sobre o trabalho pela 
memória e reparação às vítimas 
da ditadura militar (1964-1985), o 
grupo defendeu a preservação do 
arquivo histórico do Ministério do 
Trabalho que, com a fragmentação 
ou fim deste órgão governamental, 
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CONTRA PRÁTICAS ANTISSINDICAIS

das práticas antissindicais contra 
o movimento sindical que tem 
forte atuação pelos direitos e 
interesses da classe trabalhado-
ra. Este Fórum é, portanto, muito 

importante no cenário atual do 
País e reforça nossa resistência 
contra os ataques ao sindicalis-
mo e aos trabalhadores”, disse 
Miguel Torres.

corre sérios riscos de ser extinto.
Acompanhado de outros direto-

res do Sindicato, o secretário-geral 
Jorge Carlos de Morais, o Arakém, 
saudou os participantes e a defesa 
da memória como forma de se 
fazer justiça aos companheiros e 
companheiras perseguidos por lu-
tarem contra o regime autoritário, 
pela liberdade e pela democracia 
do Brasil.   

Comissão
da Verdade quer 

preservação do arquivo 
histórico do MTb



AUMENTO OU GREVE!
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GREIF 
Equipe Carlão

BRAITA 
Biro e equipe

ALFA METAL 
Sonete

RR PORTAS - Donizete, Rodrigo, Adriano,
Uélio, Mixirica e equipes

PROFINOX 
Bombeirinho e equipe

MOREIRA METALÚRGICA 
Nivaldo e equipe

MEAC e GLOBAL 
Lourival e equipe

CBE BANDEIRANTE 
Lourival e equipe

BANDEIRANTES 
Maurício Forte e equipe

STI 
Equipe Carlão

ALSTOM SEGULA JMS 
Érlon e equipe

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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Os metalúrgicos de São Paulo participaram 
do Ato Contra o G20 e o FMI na sexta, 30 de 

novembro, em frente ao Consulado Argentino, na 
Avenida Paulista,em São Paulo.

Participaram, representando o nosso Sindica-
to, os diretores Adriano Lateri e Leninha. 

Os manifestantes também exigiram a liber-
dade de Daniel Ruiz, ativista injustamente preso 
pelo atual governo argentino.

Metalúrgicos participam de ato contra o G20 e o FMI
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