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PLENÁRIA DA FEDERAÇÃO
APROVA LUTA PELAS CONQUISTAS

DA CONVENÇÃO COLETIVA

4 DE SETEMBRO 2018 - Nº 572

Representantes dos 52 sindica-
tos filiados à Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São 
Paulo participaram nesta terça, 
4 de setembro, na sede da enti-
dade em São Paulo, da plenária 
deliberativa de estratégias para 
a categoria metalúrgica (cerca de 
700 mil) conquistar na data-base, 
1º de novembro, a renovação da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
e avanços econômicos, sindicais 
e sociais. 

A plenária foi uma sequência 
dos 7 encontros regionais de 
São José do Rio Preto, Marília, 
Mococa, Lorena, Jundiaí, Franca 
e São Paulo.

O presidente da Federação, 
Eliseu Silva Costa, informa que os 
sindicatos filiados farão até 26 de 
setembro assembleias nas bases 
que irão fortalecer as equipes 

de negociação com os grupos 
patronais após a entrega da pauta 
de reivindicação, prevista para o 
dia 27.

Para Miguel Torres, presi-
dente do Sindicato, da CNTM e 
interino da Força Sindical, é pre-
ciso conversar francamente com 
a categoria sobre a necessidade 
de os sindicatos terem condições 
para manter as estruturas de 
lutas em defesa dos interesses 
dos metalúrgicos, com mais força 
para enfrentar o cenário de crise, 
terceirização, desem-
prego e “reforma” tra-
balhista. “Vamos com 
união, organização 
e muita mobilização 
lutar pela Convenção 
Coletiva de Trabalho e 
ampliar as conquistas 
da categoria”.  
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Lamentamos o incêndio que des-
truiu o Museu Nacional, no Rio de 

Janeiro, e esperamos que as causas 
sejam devidamente apuradas. Jun-
tamos nosso clamor às vozes que 
não se cansam de cobrar respeito e 
valorização dos nossos patrimônios 
culturais e também criticamos o 
congelamento de investimentos fei-
to pelo inútil governo Temer, por 20 
anos, na educação, na ciência e na 
cultura (o famigerado e vergonhoso 

“teto dos gastos”).
Não podemos aceitar que uma 

instituição de 200 anos acabe em 
cinzas da noite para o dia. Que 
país é este? Outros museus, vale 
lembrar, pelo Brasil afora, também 
sofrem com o descaso do poder 
público. O Museu do Ipiranga, em 
São Paulo, por exemplo, está aban-
donado há anos. E olha que vamos 
“comemorar” nesta semana o 7 de 
Setembro.

Temos moti-
vos para celebrar 
a data histórica? 
Sim! Mas não sem 
uma reflexão críti-
ca dos desmandos 
governamentais, do descaso com a 
educação e a cultura e do abandono 
de nosso patrimônio. As pessoas que 
lutam por justiça e por um Brasil me-
lhor são como o meteorito Bendengó, 
que ficou intacto no incêndio do Mu-

seu Nacional: vão resistir e continuar 
sonhando e lutando pela Nação.

MIGUEL TORRES 
presidente do Sindicato, CNTM 

e interino da Força Sindical

Uma nação em cinzas
Agência Brasil/Tânia Rêgo 

Reuniões setoriais e assembleia geral
5 SETEMBRO

QUARTA-FEIRA, 18H,
REGIÃO NORTE 

Local: Restaurante Vidal, Avenida Luís Stamatis, 1.156, Jaçana 
Organização: diretores Adnaldo, Alsira e Curió

19 SETEMBRO
quarta-feira, região Leste 1

20 SETEMBRO
quinta-feira, região Sul

28 SETEMBRO
sexta-feira, Mogi das Cruzes

5 OUTUBRO
 sexta-feira,região Oeste

21 SETEMBRO
SEXTA-FEIRA, 18H,

ASSEMBLEIA GERAL  
Local: Sindicato dos Metalúrgicos,
rua Galvão Bueno, 782, Liberdade
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AÇÕES E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS
SPTF - Em assembleia 

coordenada pelo diretor 
Maurício Forte, nesta terça, 
4, os trabalhadores da SPTF 
aprovaram o acordo da PLR 

2018 (Participação nos 
Lucros ou Resultados) 
com pagamentos em 

setembro/18 e março/19. 
A empresa fica na 

Mooca e tem cerca 
de 170 trabalhadores. 

Foi falado também 
sobre a necessidade da 

sindicalização e feita a convocação para as assembleias regional 
e geral da campanha salarial 2018. Os trabalhadores do setor 

administrativo da SPTF também aprovaram a PLR 2018

SILMAR - diretora Sonete 
defende a sindicalização como 

forma de fortalecer as lutas 
e conquistar melhorias para 

os trabalhadores. Também 
convocou o pessoal para a 

Assembleia Geral no Sindicato, 
no dia 21 de setembro, sexta-feira, às 18h, por mais 

conquistas na Convenção Coletiva de Trabalho.

CONFLANGE - diretor Curió 
convoca trabalhadores para a 

reunião regional da campanha 
salarial 2018 a ser realizada 

nesta quarta, 5 de setembro, 
na zona norte.

ROAPLAS - diretor Mixirica 
convoca trabalhadores para a 

reunião regional da zona Leste 
e para a Assembleia Geral no 

Sindicato: mobilizações da 
campanha 2018 pela Renovação 

da Convenção Coletiva de 
Trabalho e ampliação das conquistas econômicas e sociais 

da categoria. A Roaplas fica na Mooca, emprega cerca de 50 
trabalhadores e produz assessórios para box. 

TORRES - equipe do diretor 
Josias convoca trabalhadores 

para a reunião regional da zona 
Leste 1, em 19 de setembro,  e 

para a Assembleia Geral no 
Sindicato, 21 de setembro, às 
18h. Todos na campanha 2018 

pela Convenção Coletiva de Trabalho e por avanços nas conquistas 
econômicas e sociais da categoria metalúrgica.

Q.G - o diretor Jesus fez 
assembleia informando 

os trabalhadores da Q.G 
convocando para  assembleia 

setorial (Leste 1) no dia 19 e 
assembleia geral da categoria, 

em 21 de setembro, no 
Sindicato.

GRAVER - o diretor Nivaldo 
fez assembleia informando 
sobre a conquista do aumento  
do tíquete-alimentação, 
a partir de 1.jan.19, sobre 
os desafios da campanha 
salarial 2018 e a importância 

de os trabalhadores ficarem sócios do Sindicato para o 
fortalecimento das lutas da categoria.

INDIANA - diretor Josias 
convoca trabalhadores para 
a reunião regional da zona 
Leste 1, em 19 de setembro,  
e para a Assembleia 
Geral no Sindicato, 21 de 
setembro, às 18h. São as 

mobilizações da campanha 2018 pela Convenção Coletiva 
de Trabalho e por avanços nas conquistas econômicas e 
sociais da categoria metalúrgica. 

BRAITA - o diretor Biro fez 
assembleia de aprovação 
do acordo sobre pagamento 
do 13º salário e das férias 
atrasadas.

PARAFIXAR  - a equipe 
do diretor Emerson liderou 
nesta terça, 4, assembleia de 
aprovação da PLR (Participação 
nos Lucros ou Resultados). O 
benefício conquistado será 
pago em duas parcelas: a 

primeira em 30/09/2018 e a segunda em 30/03/2019.


