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Miguel Torres, presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e da CNTM, 

liderou nesta quinta, 7 de abril, mais uma assem-
bleia unificada, com trabalhadores das empresas 
Ferri, Camargo & Gomiero e Manômetros Record, 
na zona leste de São Paulo.

Assim como tantas outras, estas empresas 
também estão tendo dificuldades para vender 
seus produtos neste momento de crise política 
e econômica.

“Os trabalhadores estão preocupados com 
os seus empregos e a sobrevivência de suas 
famílias. Mas estamos aqui para trazer o nosso 
apoio e uma palavra de unidade para, juntos, 
enfrentarmos este momento e os maus patrões, 
que aproveitam a crise pra tenta tirar direitos. 
Estamos juntos na luta”, disse Miguel Torres.

Miguel Torres lembrou que dezenas de outras 
assembleias foram realizadas nesta quinta na 
base e que as mobilizações divulgadas neste 
informativo também podem ser acessadas no 
site do Sindicato www.metalurgicos.org.br 
e nas redes sociais. “Comunicar é agir!”

METALÚRGICOS DA REGIÃO LESTE 
DEFENDEM EMPREGOS CONTRA A CRISE

Assembleia na Arno

A assembleia foi convocada pelo diretor 
Rubens e contou com a presença dos diretores 
Tadeu Morais (vice-presidente), Xepa, Mixi-
rica e assessores.

À s 14h, Miguel Torres  e 
Arakém, secretário-geral, 

realizaram assembleia na Arno 
(zona leste), convocada pelo diretor 
Maurício Forte, com os turnos da 
manhã e da tarde, para falar sobre 
a saída da empresa de São Paulo.

A Arno marcou um calendário 
de reuniões com o Sindicato, mas 

os trabalhadores já aprovaram a 
luta contra as demissões e o fe-
chamento da fábrica. “Queremos 
discutir e ajudar para que a fábrica 
fique em São Paulo e mantenha os 
empregos”, disse Miguel Torres,  
que pedirá audiência com o pre-
feito e o governador para discutir 
a situação.  

Obras do Ambulatório Médico
Após a assembleia na Arno, 

o presidente Miguel Tores 
visitou as obras do Centro de 
Referência à Saúde da Família 
Metalúrgica, na Rua do Carmo, no 
entro, acompanhado dos diretores 

Arakém e Xepa (coordenador do am-
bulatório), do engenheiro Miruca e 
do administrador da obra, Deoclides.

O presidente está supervisio-
nando e vistoriando as obras do 
ambulatório toda semana.

http://www.metalurgicos.org.br
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G. GARCIA (zona leste) 
Depois de garantirem o acordo da PLR e o café da 
manhã, os trabalhadores conseguiram a redução 
da jornada de trabalho, para 42h30, sem redução 
de salário, e vão passar a receber cesta básica e 
uniforme. Os benefícios serão fornecidos a partir de 
maio e foram negociados pelo diretor Zé Luiz e equipe.

MERCEDES IMEC (zona oeste) 
Em assembleia comandada pelo diretor Erlon, 
trabalhadores aprovam paralisação de três 
horas e entrega da carta de greve à empresa 
por causa do não pagamento do 13º salário, 
redução de produtos da cesta básica, falta de 
depósitos do FGTS e terceirização.

CAT FIXADORES - GREVE (zona leste) 
Trabalhadores decretam greve contra o atraso no 
pagamento dos salários, cestas básicas, abono 
salarial, depósitos do FGTS e demissões sem 
pagamento. Segundo o diretor Adriano Lateri, 
a empresa também está se apropriando das 
contribuições previdenciárias e mensalidades 
sindicais descontadas dos trabalhadores.

AMPLIMAG (zona norte) 
Assembleia com diretor Chico Pança e 
equipe aprovou o acordo da PLR de 2016, 
com pagamento das parcelas em junho e 
dezembro deste ano.

TÁXI E CIA (região central) 
Equipe do diretor Porfírio conversa com os 
trabalhadores sobre o encaminhamento da pauta 
da PLR e do dissídio coletivo à oficina. A empresa 
pertence ao grupo 10, que não assinou a convenção 
coletiva no ano passado. Eles estão na expectativa 
de negociar o primeiro acordo de PLR.

ISHIDA (zona oeste) 
Equipe do diretor Erlon comanda 
assembleia de aprovação do acordo 
da PLR de 2016, com pagamento das 
parcelas em julho/16 e janeiro/17.

ALIANÇA METALÚRGICA (zona norte) 
Assembleia com diretor Adnaldo e equipe 
discute o atraso no pagamento da PLR de 
2015 e nos depósitos do FGTS. Empresa 
propôs pagar o benefício em julho e agosto 
e regularizar o fundo de garantia e os 
trabalhadores aprovaram.

ACESSO (zona sul) 
Diretora Cristina confere com os trabalhadores 
da empresa se eles receberam a segunda 
parcela da PLR do ano passado e fala das 
ações do Sindicato em defesa dos direitos e 
dos empregos.

CARREIS (zona norte) 
Depois de conquistarem café da manhã 
reforçado, trabalhadores aprovam, em 
assembleia com diretora Alsira e equipe, a 
renovação da PLR para 2016, com pagamento 
das parcelas em junho e janeiro.

AÇÃO NAS FÁBRICAS

ECO X (Poá) 
Diretoria Ester e equipe em assembleia 

com os trabalhadores

Assembleias de discussão sobre 
a situação econômica do Brasil 
e as propostas do Sindicato - de 

Renovação da Frota de Veículos e o 
Compromisso pelo Desenvolvimento 

- para o enfrentamento da crise e 
a retomada do crescimento com 

geração de emprego.

ALUMÍNIO BRILHANTE E MKs
(zona leste) 

Trabalhadores continuam mobilizados 
junto com o Sindicato nas lutas diárias, 

segundo o diretor Mixirica.


