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Em reunião pela manhã, no Sindicato, Diretoria e 
Assessoria fizeram uma avaliação das assem-

bleias regionais de mobilização da categoria para 
a Campanha Salarial já realizadas e da convocação 
para as próximas, marcadas para os dias 10, 18 e 19 
deste mês, e reforçaram que a mobilização e a pres-
são serão fundamentais para garantir a renovação 
da Convenção Coletiva de Trabalho com os direitos 
que foram tirados pela nova lei (reforma) trabalhista, 
e garantir a data-base (1º de novembro). 

A reunião foi comandada pelo presidente do 
Sindicato, Miguel Torres, que passou os informes 
sobre as negociações já realizadas, com os grupos 
2 (máquinas e eletroeletrônicos) e 3 (autopeças).

“O grupo 3 quer rever toda a Convenção, 
enquanto nós queremos renovar tudo o que já 
temos e incluir cláusulas de salvaguarda contra 
a aplicação da reforma trabalhista. A dificuldade 
está posta e a luta vai ser grande, mas é possível 
avançar e garantir conquistas. Temos que manter os 
trabalhadores informados e mostrar que as cláusulas 
sociais e de direitos não são menos importantes do 
que o reajuste salarial. Vamos lutar pela reposição 
das perdas e por aumento real, mas a luta maior é 

de resistência por nenhum direito a menos. A 
mobilização nas fábricas é o instrumento para 
pressionar os patrões”, afirmou Miguel Torres.

ABAIXO-ASSINADO
Os dirigentes fizeram um levantamento do 

número de assinaturas colhidas nas fábricas para 
o abaixo-assinado ao projeto de iniciativa popular 
que pede a revogação da lei trabalhista e decidiram 
acelerar o trabalho, que será juntado aos abaixo-as-
sinados que outras categorias também estão fazen-
do para ser encaminhado ao Congresso Nacional o 
mais rápido possível.

10 DE NOVEMBRO
O presidente informou também que as Centrais 

Sindicais decidiram, em reunião no dia 2, na sede 
da Força Sindical, mobilizar suas bases para o Dia 

MOBILIZAÇÃO E PRESSÃO PELA GARANTIA 
DOS DIREITOS NA CAMPANHA SALARIAL

MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS

#10DENOVENBROBRASILVAIPARAR
#RESISTÊNCIA

A LUTA FAZ A LEI

FAME (zona leste) 
- O presidente do 
Sindicato Miguel Torres, 
participou hoje da 
assembleia na empresa, 
de mobilização dos 
trabalhadores para 
a luta de resistência 
pelos direitos e de 

convocação para a assembleia regional da Campanha Salarial, que 
será realizada na próxima terça-feira, no Sindicato. A assembleia foi 
organizada pelo diretor Zé Luiz e equipe e contou com a participação da 
diretora Leninha.

Nacional de Luta, Protestos e Greves contra a perda 
de direitos, em 10 de novembro. O dia está sendo 
convocado pelo movimento Brasil Metalúrgico, 
integrado pelas entidades de metalúrgicos de todo 
o País e do setor industrial e por todas as Centrais.
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AÇOS RADIAL - 
Convocação com 
diretores Ninja, Porfírio 
e equipes em apoio ao 
diretor Emerson

Diretor Biro 
em assembleia
 na FURATEC

Equipe do diretor 
Maurício Forte na 
J.B.T. em apoio à 

diretora Yara e equipe

Diretor Biro apoiando o diretor 
Uélio na convocação na OX. FER

Convocação na RADIAL com diretor 
Tito e equipe em apoio ao diretor Uélio

Diretor Ceará e equipe comandam assembleia 
na WORDVAL em apoio à diretora Yara

Convocação na FORUSI 
com diretores Donizeti e 
Jesus e equipe

Convocação na 
LIFS com diretora 
Sonete e equipe em 
apoio ao diretor 
Donizeti

Diretor Zé Silva 
e equipe comandam 
assembleia na MDS - 
setor da diretora Yara

Diretoria e equipes ajudam 
diretores(as) da Zona Leste a convocar 
os trabalhadores das fábricas da região 
para as assembleias de mobilização 
desta sexta-feira, em Itaquera, 
e do dia 10, no Sindicato

CAMPANHA SALARIAL 2017

ZONA LESTE E REGIÃO CENTRAL
dia 10/10 (terça-feira) no Sindicato

MOGI DAS CRUZES
dia 18/10 (quarta-feira) na subsede

ZONA OESTE
dia 19/10 (quinta-feira)

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS

Convocação na RANALLE e 
SCORPIOS com diretores Maloca, 
Adriano Lateri, Carlão e equipes em 
apoio ao diretor Rodrigo

RANALLE SCORPIOS
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CAMPANHA SALARIAL 2017
Convocação para a Assembleia 

Regional dia 10, no Sindicato
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Diretores(as), assessores(as) e 
funcionários(as) do Sindicato fizeram, 

hoje de manhã, uma ação de apoio à 
campanha de prevenção ao câncer 

de mama. Eles se posicionaram 
em torno de um grande laço rosa, 

improvisado, no pátio de entrada da 
sede e em unidade gritaram “previna-

se!” Foi um ato simbólico para 
chamar a atenção das mulheres para a importância de fazerem os exames preventivos, e da 

rede pública de saúde, para disponibilizar os exames necessários à saúde das mulheres.

Assembleia na ABAS
 com diretor Mixirica e equipe

Equipe do diretor 
Ninja na PRISCAR

Assembleia na AROUCA 
com diretor Nelson e equipe

Assessor Noel puxa assembleia na 
MULTI JUNTAS em apoio ao diretor Josias

Mobilização na ELETELE e na 
MANÔMETRO RECORD com 

diretor Rubens e equipe

RCN - Diretor José 
Luiz e equipe falam 
sobre as reformas do 
governo e convocam 
para assembleia dia 10

ELETELE

MANÔMETRO RECORD

SPOT JAGUARA (zona oeste) 
Equipe do diretor Erlon acompanhando a 
eleição de CIPA na empresa

SUPERFLEX (zona oeste) 
Equipe do diretor Alemão coletando 

assinaturas para o projeto popular que pede 
a revogação da lei (reforma) trabalhista

MAIS AÇOES NAS FÁBRICAS

METALÚRGICOS(AS) 
ABRAÇAM O OUTUBRO ROSA

Diretor Ninja e equipe com 
doações feitas por trabalhadores de 

empresas do setor (zona leste)

Assessor do diretor Mixirica trazendo 
doação de roupas de companheiros 

do setor (zona leste)

PAULO SEGURA


