
Reunião com 
trabalhadores da 

Copromem

A PLR É UM DIREITO,
BENEFICIA A FAMÍLIA METALÚRGICA

E GIRA A ECONOMIA

Além da dificuldade de en-
frentar a pandemia do Co-

vid-19 e a recessão econômica 
e produtiva das empresas, o 
nosso Sindicato ainda conti-
nua cobrando as empresas 
para que paguem este ano a 
PLR (Participação nos Lucros 
ou Resultados) conquistada 
em 2019.

Já fechamos vários acor-

dos de PLR em empresas 
como a Mocdrol Hidráulica 
(Mococa), a Riotrafo (São 
José do Rio Pardo), a Hidro-
mecânica Germek (São José 
do Rio Pardo) e a Metalúrgica 
Inca (Mococa), entre outras.

O benefício vem na hora 
certa para ajudar as famílias 
dos companheiros metalúrgi-
cos de Mococa e região.

“Apesar de todas as dificuldades, o nosso Sin-
dicato continua mobilizado, atuante e lutando por 
alternativas para amenizar o sofrimento da cate-
goria metalúrgica neste momento. Com relação às 
demissões na Mocdrol Hidráulica e na Copromem 
(Cooperativa de Produtos Metalúrgicos), o nosso 
Departamento Jurídico está estabelecendo estra-
tégias para que os companheiros possam receber 
corretamente os seus direitos”.
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Acordos coletivos 
com a presença 
do Sindicato são 
melhores para a 
categoria
Em plena crise da pandemia do 

coronavírus, quando deveria 
prevalecer a solidariedade no mun-
do do trabalho, existem empresas 
aproveitando brechas das medidas 
provisórias 927 e 936, do governo 
Bolsonaro, para pressionar os tra-
balhadores, afastando o Sindicato 
das negociações e impondo acor-
dos individuais.

Estas empresas, infelizmente, 
estão sendo oportunistas. Sabem 
que não é tarefa fácil para o traba-
lhador ter tempo para entender a 

fundo o significado da legislação 
e das MPs. Também sabem que 
sem o Sindicato a categoria fica em 
tempos de recessão mais frágil para 
reivindicar, negociar, conquistar 
melhorias e manter seus direitos.

As empresas que estão usando 
as brechas das MPs e prejudicando 
os trabalhadores são: Chiaperini 
Industrial (Santa Rosa do Viterbo),  
Mocdrol Hidráulica (Mococa), J. 
Martins Aço do Brasil (Santa Cruz 
das Palmeiras) e várias microem-
presas da região.

Esperamos que os patrões re-
cuem, deixem de ser intransigentes 
e entendam que a sociedade está 
cada vez mais consciente e espera 
de todos os segmentos atitudes 
solidárias e democráticas, inclusive 
em relação à classe trabalhadora.

Vamos, enfim, continuar exigin-
do a participação do Sindicato nas 
negociações e garantir como sem-
pre acordos coletivos superiores 
aos acordos individuais. Trabalha-
dor(a), você não está só. Procure o 
Sindicato!

Fique em casa,
use máscara quando for necessário sair 
e cuide de sua saúde e a de sua família, 
seguindo as orientações científicas e 
médicas de combate ao coronavírus. 
Tenha força e esperança. Dias melhores 
em breve iremos juntos reconquistar!
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