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Foi realizada na quarta, 12 de setembro, a inaugu-
ração da sede oficial da Alternativa Democrática 

Sindical das Américas (ADS) em Bogotá, Colômbia.
Constituída por 26 entidades, representando 

25 milhões de trabalhadores latino-americanos e 
caribenhos, a ADS é presidida por Julio Gómez, da 
CGT Colômbia, e conta na secretaria-geral com o 
brasileiro Nilton Neco, secretário de relações internacionais da 
Força Sindical.

Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes, da CNTM e interino da Força 
Sindical, prestigiou a solenidade, que contou com as presenças 
dos delegados sindicais da ADS e dirigentes da Holanda, Bélgica, 
Turquia, Espanha e Portugal, e, nesta quinta, 13 de setembro, 
participou de reunião da executiva da ADS. 

“Esta semana foi de muita re-
presentatividade sindical em Bo-
gotá, com a inauguração da sede 
da ADS e o Congresso Nacional 
da CGT Colômbia. Foram eventos 
importantes, de visibilidade mun-
dial, que valorizam e destacam o 
mundo do trabalho, neste momen-
to crucial de resistência global em 

defesa dos interesses e direitos 
da classe trabalhadora. 

Tenho muito orgulho de 
representar os trabalha-

dores brasileiros nestas 
atividades, com a con-

vicção de estar do lado 
certo nas lutas de 

companheiros e companheiras 
sindicalistas e aos trabalhadores 
e trabalhadoras nos locais de tra-
balho, com lealdade aos valores 
humanitários, visão histórica e 
consciência de classe”.

Miguel Torres
Presidente do Sindicato, da CNTM  

e interino da Força Sindica

OPINIÃO
resistência contra os ataques ao 
movimento sindical e aos direitos 
da classe trabalhadora no Brasil. 

O momento é sério: de crise, 
desemprego, terceirização, “re-
forma” trabalhista, desindustriali-
zação e ataques à democracia e à 
soberania nacional. Mas também, 
com as eleições de outubro, de 
esperança em dias melhores para 
todos os brasileiros e todas as 
brasileiras.

Precisamos, portanto, ter res-
ponsabilidade, seriedade e maturi-
dade, sem demagogia, dando con-
tinuidade ao trabalho que temos 
desenvolvido junto aos demais 
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AÇÕES E CONQUISTAS 
NAS FÁBRICAS

NENHUM DIREITO A MENOS!

SALGUEIRO - diretor 
Maurício Forte e 
equipe convocam 
trabalhadores da 
Salgueiro para a 
Assembleia Geral na 
sede do Sindicato, 
sexta, 21 de setembro, 

18h. Todos unidos na Campanha 2018 pela manutenção integral da 
Convenção Coletiva de Trabalho, reajuste salarial e avanços nas conquistas.

AMPLICABOS - equipe 
do diretor Érlon convoca 

trabalhadores da Amplicabos 
para a Assembleia Geral no 

Sindicato, 21 de setembro, e para 
a reunião setorial na zona Oeste, 

5 de outubro. Todos na campanha 
2018 pela Convenção Coletiva e 

mais conquistas.

FARGON - diretor José 
Silva e equipe convocam 
trabalhadores da Fargon 
para a Assembleia Geral 
no Sindicato, sexta, 21 
de setembro, 18h.

DIEHL DO BRASIL - diretor 
Jamanta e equipe fazem 
campanha de sindicalização 
na Diehl do Brasil e 
trabalhadores aprovam a 
Participação nos Lucros 
ou Resultados (PLR), com 
pagamento acertado para 20 
de dezembro de 2018.

ULTRAPOWER - diretor 
Mixirica e equipe 

convidam trabalhadores 
da Ultrapower para a 
Assembleia Geral no 

Sindicato, na sexta, 21 de 
setembro, 18h.

PARATEC PARA-
RAIOS - diretora 
Sonete e equipe 

convocam os 
trabalhadores da 

Paratec Para-raios 
para a Assembleia 

Geral na sexta, 21 de setembro, 18h, no Sindicato, da campanha 
2018 pelas conquistas da Convenção Coletiva da categoria. 

STAMPTEC - diretor 
Jesus e equipe mobilizam 

trabalhadores da Stamptec 
na campanha 2018 pelas 
conquistas da Convenção 
Coletiva e chamam para 

a Assembleia Geral no 
Sindicato, sexta, 21 de 

setembro, 18h.

AROUCA - diretor Nelson 
e equipe convidam 
os companheiros e 
companheiras da 
metalúrgica Arouca para 
a Assembleia Geral no 
Sindicato, no dia 21 de 
setembro, de aprovação 
da pauta da campanha 

2018 pelas conquistas da Convenção Coletiva. Nelson também relembrou 
que na última assembleia na Arouca a polícia militar havia tentado intimidá-lo 
para que ele não realizasse a ação sindical. 

METALÚRGICA MELLO 
- equipe do diretor Carlão 
informa trabalhadores da 
Metalúrgica Mello sobre 
a campanha 2018 pela 
Convenção Coletiva e 
convoca para a Assembleia 
Geral de sexta, 21 de 
setembro, 18h, no Sindicato.

ALFA EXCURSÃO 
- diretor Jamanta 
incentiva trabalhadores 
a ficarem sócios do 
nosso Sindicato.
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W.G MECÂNICA - diretor 
Biro e equipe debatem 

temas da campanha 2018/
Convenção Coletiva e convocam 
trabalhadores da W.G Mecânica 

para a Assembleia Geral 
no Sindicato, sexta, 21 de 

setembro, 18h.

MICRORED - a equipe 
do diretor Teco convoca 

os trabalhadores para 
Assembleia Geral 

no Sindicato, 21 de 
setembro. 

CIVITELLA - diretores 
Jamanta e Cristina mobilizam 
trabalhadores em apoio às 
nossas ações em defesa 
dos interesses da categoria 
metalúrgica. A assembleia 
também decidiu por uma 
nova eleição da CIPA, com 
participação do Sindicato.

GRAVER - equipe do diretor 
Nivaldo faz campanha de 

sindicalização na Graver, para 
o fortalecimento das lutas, e 
convoca para a Assembleia 

Geral no Sindicato, 21 de 
setembro. E trabalhadores 

aprovam a PLR (Participação 
nos Lucros ou Resultados), a ser paga em fevereiro do ano que vem. 

TEKNIA - diretor Uélio 
e equipe mobilizam os 
trabalhadores da Teknia 
nas campanhas e ações 
do Sindicato e debatem 
a importância de 
termos uma expressiva 
participação na eleição 
de 7 de outubro.

SKI - diretora Cristina 
faz assembleia com 
os trabalhadores da 

empresa SKI (fábrica 
de resistência), 

orientando-os sobre 
a campanha 2018 pela Convenção Coletiva e sobre a Assembleia Geral no 

Sindicato, na sexta, 21 de setembro, 18h.

PRECIMAX, KETESI, ANDRAMED – a equipe do diretor Teco convoca
os trabalhadores destas empresas para a Assembleia Geral no Sindicato, 21 de setembro.

AÇÕES E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS

RADIAL - diretor Uélio e equipe 
mobilizam trabalhadores da 
Radial nas campanhas do 
Sindicato por mais sócios, para 
o fortalecimento das lutas da 
categoria, e pelas conquistas da 
Convenção Coletiva de Trabalho.

ALUWEST – 
diretor Maurício 
Forte e equipe na 
Aluwest discutindo 
a implantação da 
primeira PLR na 
empresa.

Diretora Leninha e diretor Érlon 
representaram Miguel Torres, presidente do 
nosso Sindicato, na abertura do Congresso 
Nacional dos Engenheiros na sede do 
sindicato da categoria em São Paulo.

ENGENHEIROS DEFENDEM RETOMADA 
DO DESENVOLVIMENTO E DIREITOS DA 
CLASSE TRABALHADORA

PRECIMAX KETESI ANDRAMED


