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AÇÃO NAS FÁBRICAS

Diretores(as) e assessores(as) estiveram em 
várias fábricas, hoje, fazendo assembleias de 
aprovação de acordos de benefícios, de greves, 
falando sobre a situação econômica do País, 
informando sobre o que o Sindicato vem fazendo 
para manter os empregos e suas propostas para 
a retomada do crescimento e mobilizando os 
trabalhadores para as ações.

Vamos continuar unidos, trabalhadores(as) e Sindicato, na luta 
em defesa dos empregos e dos direitos trabalhistas. É uma luta 

árdua, que estamos enfrentando com propostas concretas para a retomada 
do crescimento, com mobilização, conscientização dos trabalhadores nas 
fábricas e muita persistência, porque sabemos que é com emprego e renda 
que o Brasil retomará o caminho do desenvolvimento”.

Miguel Torres 
Presidente

CARDAL
(Greve) 
Cansados de irem à 
empresa diariamente 
e receber resposta 
negativa em relação 
ao pagamento dos 
salários, que não 
recebem desde o final 

de fevereiro, e vale-transporte, os trabalhadores decidiram, em 
assembleia comandada pelo diretor Ceará, voltar à empresa só 
na segunda-feira. Eles estão em greve desde o dia 7 de março.

MOREIRA
METALÚRGICA
Diretor Nivaldo reúne 
os trabalhadores 
para informar sobre 
o andamento das 
negociações com a 
empresa referente ao 

pagamento da 2ª parcela da PLR 2015 e garantir que o acordo 
firmado no ano passado seja cumprido. “Falamos também sobre 
a proposta da Renovação da Frota de Veículos, defendida pelo 
presidente Miguel Torres, e convocamos todos para participar 
do 1°de Maio da Força Sindical”, diz Nivaldo. A assembleia 
contou com o apoio do assessor Biro.

G.P. GARCIA 
Trabalhadores conquistam 
café da manhã na 
fábrica e aprovam, 
em assembleia com a 
equipe do diretor Zé Luiz, 
o acordo da PLR com 
pagamento em setembro 
e dezembro deste ano. Na 

assembleia, a equipe do diretor também convida os trabalhadores 
para participar da festa do 1º de Maio da Força Sindical.
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AMPLIMAG 
Equipe do diretor 

Chico Pança 
comandou  a 

assembleia dos 
trabalhadores, nesta 
quinta-feira (31), que 
aprovou o acordo da 

PLR de 2016. Eles 
vão receber o benefício em duas parcelas, em 

junho e em dezembro deste ano.

ALUMÍNIO
FORMOSA 

Diretor Josias fez 
assembleia com os 
trabalhadores, que 

aprovaram o acordo 
da PLR de 2016 com 
pagamento em duas 

parcelas.

FAMA 
Diretora Alsira 

comandou assembleia 
de fechamento do 

acordo da PLR, com 
apoio da equipe. 

Benefício será pago
em junho e em 

dezembro deste ano.

ELEKO 
Diretor Porfírio fala de 
mobilização com os 
trabalhadores da fábrica, 
para o enfrentamento da 
crise, e das propostas 
do Sindicato, defendidas 
pelo presidente Miguel 
Torres, para a retomada 

do crescimento, como o programa de renovação da frota de 
veículos e o documento Compromisso pelo Desenvolvimento.

ISHIDA 
Equipe do diretor Erlon 
comandou assembleia 
que aprovou a renovação 
do acordo da PLR, com 
pagamento em julho/16 
e janeiro/17.

DIGITROL 
Diretora Cristina e 

assessor Xuxa reúnem 
os trabalhadores para 
falar sobre a situação 

econômica do País, 
que está afetando a 

produção, e informar os 
trabalhadores sobre as 

ações do Sindicato para preservar os empregos e 
ajudar na retomada do crescimento. 

NTC 
Diretor Emerson reúne os 

trabalhadores para discutir 
sobre o atraso da 2ª parcela 

da PLR, que deveria ter 
sido paga neste mês de 

março. Segundo o diretor, a 
empresa disse que vai
pagar no final de abril.

SICAP 
Diretor Maurício e 
equipe foram à fábrica 
conversar com os 
trabalhadores sobre a 
situação econômica, a 
luta pela manutenção 
dos empregos e as 
propostas do Sindicato 

para a retomada da produção e 
do crescimento econômico.

FAST 
Trabalhadores, em 
assembleia comandada 
pela equipe do diretor 
Alemão, aprovam o 
acordo de renovação 
da PLR para 2016, com 
pagamento em parcela 
única.

AÇÃO NAS FÁBRICAS

ABERTURA
DIA 2 de Abril, 
sábado, a partir 
das 9 horas, no 
Clube de Campo, 
em Mogi das 
Cruzes


