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Campanha Salarial 2017

Cerca de 5 mil metalúrgicos partici-
param da assembleia-geral de aber-

tura da Campanha Salarial 2017, com 
aprovação da pauta de reivindicações, 
com mais de 160 cláusulas, que já foi 
entregue à Fiesp e aos demais grupos 
patronais.

A assembleia foi realizada no dia 
15 de setembro, na rua do Sindicato - 
Galvão Bueno, Liberdade.

As rodadas de negociação com os 
grupos patronais já começaram e, com 
apoio de toda a categoria, mobilizada 
pelo Sindicato nas assembleias regio-
nais e nas fábricas, vamos enfrentar 
a intransigência patronal e lutar com 
força total por:
• Aumento salarial
• Reajuste dos pisos salariais
• Manutenção das cláusulas so-
ciais da Convenção Coletiva de 
Trabalho. Exemplos: estabilidade 
para os trabalhadores acidentados no 
trabalho e com doença profi ssional e 
àqueles próximos da aposentadoria.

Como sempre, os patrões estão 
criando dificuldades, propondo não 
reajustar os salários dos trabalhadores. 
Além disto, com a entrada em vigor da 
nova legislação (reforma) trabalhista,-
vamos lutar por direitos que a lei tirou. 

“O patronato aprovou na reforma 
que o negociado deve prevalecer sobre 
o legislado. Então, vamos negociar e 
restabelecer todos os direitos tirados 
pela lei, com as garantias sociais e a 
representação sindical”, afi rma Miguel 
Torres, presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das 

METALÚRGICOS APROVAM

Cruzes e da CNTM e  vice-presidente da 
Força Sindical.

A Campanha Salarial 2017 é uni-
fi cada, reúne 53 Sindicatos ligados à 
Federação dos Metalúrgicos do Estado 
de SP, representando cerca de 700 mil 
trabalhadores com data-base em 1º de 
novembro. LEIA MAIS NA PÁG. 4

Dia de luta - Como parte da luta 
pelos direitos, os metalúrgicos aprova-
ram participar, no dia 10 de novembro, 
do Dia Nacional de Lutas contra a perda 
de direitos. O protesto acontecerá um 
dia antes da entrada em vigor da “re-
forma” trabalhista e foi convocado pelo 
movimento Brasil Metalúrgico.
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METALÚRGICOS, ESTE É O MOMENTO DE FAZER HISTÓRIA!
ARTIGO

forte. Querem mexer com nossas principais 
conquistas e tirar toda a proteção do traba-
lhador com a reforma Trabalhista. E é por isto 
que este é o momento de fazer história. 

Vamos estar ainda mais presente nas 
portas das fábricas, abrindo negociações por 
avanços reais para o trabalhador e, princi-
palmente, para impedir que qualquer ponto 
desta reforma seja colocado em prática por 
este governo corrupto. 

Temos mostrado para o trabalhador ao longo 
de anos de luta que a união traz grandes 

conquistas e, neste momento histórico em que 
as grandes centrais sindicais estão todas uni-
das no movimento Brasil Metalúrgico, vamos 
ter mais uma prova disso! 

Já fi cou claro que estamos vivendo um 
momento de ataque aos direitos dos traba-
lhadores e que é agora que a gente precisa 
manter o pulso fi rme e trabalhar ainda mais 

2 - O METALÚRGICO OUTUBRO DE 2017

EDITORIAL

A LUTA FAZ A LEI
trabalhista. 

Mas os patrões estão intransigentes e 
logo nas primeiras rodadas de negociação 
já sinalizaram que não querem garantir 
os direitos tirados pela lei nem reajustar 
dignamente os salários dos metalúrgicos.  

E aí, companheiros e companheiras, 
vamos aceitar esta situação pacifi camente? 
De jeito nenhum!

Se os empresários têm o poder econô-
mico para alterar a legislação trabalhista, 
garantindo mais lucro, com exploração e 
precarização das relações de trabalho, os 
trabalhadores têm na luta com os Sindica-
tos o espaço para defender seus interesses 
e direitos, resistindo e avançando na con-
quisgta de mais benefícios.

Com o slogan “A Luta Faz a Lei”, vamos 
resistir aos ataques aos direitos, com força 
no Dia Nacional de Lutas, em 10 de novem-

Em novembro entrará em vigor a nefasta 
lei trabalhista aprovada pelo governo e 

aliados no Congresso Nacional.
Para evitar o pior, ou seja, a perda de 

conquistas históricas da classe trabalhado-
ra ao longo dos anos, resolvemos unifi car 
as lutas de resistência contra a aplicação 
da reforma trabalhista e a aprovação da 
reforma da Previdência.

E a luta se dá em várias frentes:
No dia 10 de novembro, seguindo o 

sucesso dos atos anteriores do movimento 
Brasil Metalúrgico, faremos um novo gran-
de protesto nacional contra as reformas. 
Contamos com a participação de todos nas 
assembleias, paralisações e greves.

Para a nossa Campanha Salarial 
2017, em andamento, incluímos na pauta 
cláusulas que reforçam a defesa dos di-
reitos dos trabalhadores contra a reforma 

o metalúrgico

Órgão ofi cial do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Material Elétrico de São Paulo e Mogi das Cruzes 

SEDE SP - Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade  
CEP 01506-000 - Fone (11) 3388-1000 

SUBSEDE MOGI - Rua Afonso Pena, 137, Centro
CEP 08770-330 - Fones (11) 4699-8700 / 8749
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(Chico Pança), Francisco Roberto da Silva (Sargento), Geraldino 
dos Santos Silva, Germano Alves Pereira, Jefferson Coriteac 
(licenciado), Jesus I. dos Santos Filho, João Carlos Gonçalves 
(Juruna), Jorge Carlos de Morais (Arakém - Secr.-Geral), José 

Francisco Campos, José João da Silva (Mixirica), José Luiz de Oliveira, 
José Maurício da Silva (Ceará), José Mauricio Mesquita Forte, José 
Porfírio da Silva, José Silva dos Santos, José Valdinei Dantas de 
Souza (Jamanta), Josias Alves da Silva, Juarez Martelozo Ramos, 
Lourival Aparecido da Silva, Luís Carlos de Oliveira (Luisinho), Luiz 
Antonio de Medeiros Neto, Maria Euzilene Nogueira (Leninha), 
Miguel Eduardo Torres (Presidente), Nelson Aparecido Cardim 
(Xepa), Nelson Marques da Silva, Nivaldo Crispim Patrício, Paulo 
Pereira da Silva (licenciado), Pedro Nepomuceno de Sousa Filho 
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bro, e enfrentar a intransigência patronal 
nas campanhas salariais.

Contamos com o apoio e a 
participação de todos os com-
panheiros e companheiras da 
categoria nas assembleias, 
manifestações, protestos e 
greves convocados.

Se você ainda não é 
sócio do Sindicato procure 
os diretores e assessores 
nas portas de fábrica, saiba 
mais sobre as nossas ações 
e fale das suas expectativas 
em relação ao que o Sindicato pode lhe 
oferecer. 

Venha para a luta, fi que sócio e vamos 
juntos enfrentar a intransigência dos pa-
trões e as “deformas” do mais impopular 
governo da história do Brasil. Participe!

  
MIGUEL TORRES

Presidente do Sindicato e da 
CNTM (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Metalúrgicos) e
vice-presidente da Força Sindical

Não tem conversa: os metalúrgicos não 
irão abrir mão dos direitos. Vamos pra luta! 
Defendendo o trabalhador sempre!

SÉRGIO BUTKA
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

da Grande Curitiba, da Federação dos 
Metalúrgicos do Paraná (Fetim) e da

Força Sindical do Paran á

METALÚRGICOS, ESTE É O MOMENTO DE FAZER HISTÓRIA!
ARTIGO

Temos mostrado para o trabalhador ao longo 
de anos de luta que a união traz grandes 

conquistas e, neste momento histórico em que 
as grandes centrais sindicais estão todas uni-
das no movimento Brasil Metalúrgico, vamos 
ter mais uma prova disso! 

Já fi cou claro que estamos vivendo um 
momento de ataque aos direitos dos traba-
lhadores e que é agora que a gente precisa 
manter o pulso fi rme e trabalhar ainda mais 

bro, e enfrentar a intransigência patronal 

Contamos com o apoio e a 
participação de todos os com-
panheiros e companheiras da 
categoria nas assembleias, 
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BRASIL METALÚRGICO

PLENÁRIA MARCA PARA 10 DE NOVEMBRO 
NOVO PROTESTO CONTRA AS REFORMAS

A luta dos trabalhadores em defesa 
dos direitos e contra as reformas do 

governo e do Congresso Nacional avançou 
com a Plenária Nacional dos Trabalha-
dores na Indústria, realizada no dia 29 de 
setembro, no CMTC Clube, em São Paulo.

O encontro, convocado pelo movimento 
Brasil Metalúrgico, reuniu mais de 1.500 
dirigentes sindicais e ativistas, de todo o 
País,  que defenderam a resistência contra 
as reformas e aprovaram realizar um Dia 
Nacional de Protestos e Paralisações no 
dia 10 de novembro, véspera da entrada 
em vigor da Lei 13.467 (reforma trabalhista).

Miguel Torres, presidente do Sindi-
cato e da CNTM e vice-presidente Força 
Sindical, saudou a unidade e a maturidade 
das entidades metalúrgicas e demais ca-
tegorias da indústria, comércio e serviços, 
presentes na grande Plenária, e disse que 
a luta de resistência em defesa dos direitos 
continua, com organização, mobilização e 
unidade e informação às bases.

Documento aprovado na Plenária, sob 
o grito de “A Luta faz a Lei”, de resistência 
às terceirizações e à implementação da lei 
trabalhista no curso das atuais negociações 
salariais, contempla os seguintes pontos de 
unidade das entidades:

Também foi forte o 14 de Setembro, 
Dia Nacional de Luta, Protestos e 

Greves convocado pelo movimento Brasil 
Metalúrgico. 

Com assembleias e paralisações nas 
portas de fábrica, em todas as regiões 
do País, trabalhadores e dirigentes 
metalúrgicos protestaram contra o fim 
dos direitos e defenderam a retomada 
do crescimento econômico, com geração 
de emprego e renda, trabalho decente, 
investimentos sociais e o respeito às 
riquezas nacionais e à soberania do País.

• Contra a Reforma Trabalhista

• Pelo fi m da Terceirização

• Contra a Reforma da Previdência Social

• Contra as privatizações e em defesa do patrimônio público

• Por empregos de qualidade para todos e todas

• Contra a desindustrialização e desnacionalização da indústria

• Em apoio à luta dos servidores públicos

• Pela unidade e fortalecimento das Campanhas Salariais em todo o País

• Pela queda dos juros

TRABALHADORES DA 
INDÚSTRIA UNIDOS POR 
CONQUISTAS E DIREITOS

Em São Paulo, Mogi das Cruzes e 
região, nosso Sindicato realizou mais 
de 50 assembleias nas fábricas. Depois, 
participou do grande Ato Unificado com 
metalúrgicos ligados a todas as centrais 
sindicais e dirigentes de outras catego-
rias ligadas à indústria. Da Praça Ramos 
de Azevedo, em frente ao Teatro Munici-
pal de São Paulo, saímos em passeata até 
a Superintendência Regional do Trabalho, 
na rua Martins Fontes, encerrando o pro-
testo com mensagens dos dirigentes aos 
cerca de 1.500 manifestantes presentes.

O BRASIL METALÚRGICO também está apoiando a campanha de coleta de 
assinaturas para um Projeto de Lei de iniciativa popular pela revogação da 
“reforma” trabalhista. O projeto será entregue em novembro, na Câmara dos 
Deputados.  Assine a lista de apoio à iniciativa em defesa dos seus direitos. 

Passeata de unidade e protesto

Presidente 
Miguel 
Torres
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DIAS 21 e 28/10

17º Encontro de Cipeiros
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O departamento de Saúde do Traba-
lhador do Sindicato realizou em 28 

e 29 de setembro, no Centro de Lazer de 
Praia Grande, o 17º Encimesp (Encontro 
de Cipeiros Metalúrgicos de São Paulo).

“O Encimesp reafirma o cipeiro como 
elemento chave nas ações de prevenção 
de doenças e acidentes de trabalho 
para garantir saúde e integralidade dos 
trabalhadores”, diz o diretor Luís Carlos 
de Oliveira, o Luisinho, coordenador do 
departamento.

Para o presidente Miguel Torres, a 
participação dos cipeiros será, a partir 
da nova legislação trabalhista, “ainda 
mais importante para garantir os direitos 
em questões de saúde nos acordos e 
convenções coletivas”.

SAÚDE DO TRABALHADOR

6º Encontro de Talentos
MEU GURIFILME DOCUMENTÁRIO

Cúmplices?
A Volkswagen e a 
Ditadura Militar 

no Brasil
Direção: Stefanie Dodt e

Thomas Anders

Quando: sexta, 27/10/2017

Horário: 15 horas

Local: Auditório do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo,

Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade

Sindicato dos 
Metalúrgicos 
de São Paulo e
Mogi das Cruzes
apoia a luta de
prevenção ao
câncer de mama

OUTUBRO
ROSA

ASSOCIE-SE

SINDICATO!

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA

A LUTA DO SEU 

Campanha Salarial 2017

ASSEMBLEIAS REGIONAIS
REFORÇAM MOBILIZAÇÃO

Os diretores e as diretoras do Sindicato, e suas equipes de 
assessores(as), estão empenhados na luta de base, levando 

informações aos trabalhadore(as), debatendo a situação econômica e 
política no País, explicando como as maldades do governo vão afetar 
negativamente a vida da classe trabalhadora e chamando a categoria 

para resistir à aplicação da “reforma” trabalhista nos acordos e 
convenções coletivas. Uma das ações da Campanha Salarial 2017 são 

as assembleias regionais de mobilização da categoria. Participe!

OUTUBRO DE 2017

• Zona Sul: 29 de setembro
• Zona Norte: 4 de outubro
• Zona Leste (Itaquera): 6 de outubro
• Zona Leste/Região central: 10 de outubro
• Mogi das Cruzes: 18 de outubro
• Zona Oeste: 19 de outubro

ZONA SUL ZONA NORTE ZONA LESTE (Itaquera)

O Centro Meu Guri, presidido por Elza Costa, diretora financeira do Sindicato, 
realizou, em 30 de setembro, o 6º Encontro de Talentos.O evento, que visa 

incentivar a criatividade artística de pessoas de todas as idades, teve várias 
apresentações, entre elas, da Companhia de Dança Amigos do Bem (funcionários 

do Meu Guri) e do Coral das Crianças e Adolescentes do Meu Guri. Parabéns!
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