
 Companheiros/as
 Na última assembleia da Campanha Salarial, realizada 
pelo Sindicato no dia 06/03, os trabalhadores rejeitaram  a 
proposta rebaixada dos padrões pois ela não atende nossas 
reivindicações.   
 Mas para tentar emperrar mais uma vez a Campanha 
Salarial, o SINDIMIVA respondeu dizendo que não faria uma 
nova proposta. Frente a esse desrespeito dos patrões nossa 
resposta foi a intensificação da luta. 
 No dia 18/03, realizamos uma assembleia para 
votação de greve nas empresas CIDA, VIGA, MUNIZ, INDUMEP 
e LÍDER. 
 Os metalúrgicos nas empresas MUNIZ, VIGA e CIDA 
votaram por ampla maioria pela greve e já nessa semana 
iniciamos as mobilizações.
 No dia  23/03, os trabalhadores na MUNIZ 
organizados com o Sindicato atrasaram a produção em 
protesto por aumento salarial e melhores condições de 
trabalho.
 No dia 24/03, protestamos nas empresas VIGA e 
CIDA para cobrar uma nova proposta da Campanha Salarial 
que atenda as reivindicações dos trabalhadores. 
 Os metalúrgicos se mantiveram firmes e mostraram 
que não estão de cabeça baixa, que sabem o valor do seu 
trabalho e dos seus direitos.  

 Só com a nossa mobilização podemos avançar na 
Campanha Salarial. Se depender dos patrões a negociação 
da Campanha Salarial vai ser decida em dissídio, o que não 
garante as reivindicações dos trabalhadores e pode levar 
meses para ser resolvida.
 Por isso, precisamos intensificar nossa luta nas 
empresas onde já iniciamos a mobilização e nas demais 
empresas. O Sindicato dos Metalúrgicos agora é dos 
trabalhadores e tem como papel organizar a luta.  Mas só 
com a participação de todos podemos avançar.

JUNTOS COM O SINDICATO, 
METALÚRGICOS RETOMAM A LUTA

 As empresas do setor metal mecânico da região 
são associadas ao SINDIMIVA que faz as negociações 
da campanha salarial. Isso não significa, no entanto, que 
as empresas não podem fazer propostas diferenciadas 
segundo as especificidades de cada uma, pois as empresas 
representadas por esse grupo são muito diferentes entre si. 
As empresas de médio porte como a Viga, Muniz, Indumep, 
Lumar, Líder e Faceme que deveriam remunerar melhor os 
trabalhadores se escondem atrás de pequenas empresas 

com 3 ou 5 trabalhadores para fechar um Acordo Salarial 
inferior. 
 E pior, quem comanda o Sindimiva é exatamente os 
donos dessas empresas, como por exemplo, Bruno Muniz, 
da Muniz, Jeferson Bachour, da Líder, Flaviano Gaggiato, 
da Viga, e Marlon Duarte, da Lumar, que são dirigentes 
do Sindimiva. Ou seja, os patrões falam que a negociação 
depende do Sindimiva, mas o Sindimiva são eles mesmo!
  Nesse teatro quem sai perdendo são os trabalhadores!  
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ENTENDA O TEATRINHO DOS PATRÕES NO SINDIMIVA

OS TRABALHADORES ESTÃO MOBILIZADOS CONTRA A ENROLAÇÃO DO SINDIMIVA 
QUE NÃO quer APRESENTAr NOVA PROPOSTA PARA A cAMPANHA sALARIAL
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