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Com a presença de trabalhado-
res e autoridades da região, além
do deputado Federal Paulo Pereira,
presidente do PDT de São Paulo e
da Força Sindical, foi oficializada a
filiação do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense à
Força Sindical. A assembleia de
filiação foi realizada no dia 16 de
setembro, na sede do Retiro.

Apenas após cinco anos à frente
do Sindicato dos Metalúrgicos, o
presidente Renato Soares e sua
diretoria viram a necessidade do
fortalecimento da entidade, a nível
nacional. Nesse período de mandato,
nós, que já estávamos filiados à
Federação dos Metalúrgicos do Estado
do Rio de Janeiro e à Confederação
Nacional dos Metalúrgicos (CNTM),
ambas filiadas à Força Sindical,
tivemos apoio e uma aproximação
com outros sindicatos, participamos
de vários debates e encontros
promovidos pela central. Assim,
decidimos pela filiação. Foi uma
atitude pensada e madura.

A Força Sindical hoje lidera a luta
em defesa dos direitos dos
trabalhadores e tem tido um papel
fundamental em questões como a
redução da jornada de trabalho e
salário mínimo mais justo, além de
abraçar a causa da indústria nacional
contra a invasão dos importados.

A Força Sindical não está atrela-
da ao Governo Federal, ou seja, o
que o governo fizer de bom para os
trabalhadores a Força apoiará, mas
se movimentará para rejeitar os pro-
jetos nocivos para a classe.

Sindicato agora com a
FORÇA SINDICAL

• A Volkswagen do Paraná realizou a maior greve do setor privado
dos últimos 10 anos. Ficaram 37 dias parados, neste ano. O Sindicato
dos Metalúrgicos da Grande Curitiba fechou acordo com a montado-
ra, que garantiu a de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$
11,5 mil, paga em duas vezes; aumento real de 2,5% mais o INPC
acumulado; e o pagamento de um abono salarial de R$ 4.200;

• Em maio o mesmo sindicato conquistou a maior PLR do setor
privado brasileiro para a Volvo de Curitiba, no valor de R$ 15 mil. No
mesmo período outra vitória dos metalúrgicos de Curitiba foi a PLR da
Renault, de R$ 12 mil.

• Só para lembrar, todas essas empresas que citamos estão em
bases cujos sindicatos são comandados pela Força Sindical.

• A Força Sindical é pluralista e apartidária. Apesar de seu
presidente ser filiado ao PDT, não exige – nem restringe – que seus
sindicatos sejam ligados a partidos. Ela também não influencia na
administração dos sindicatos filiados.

Saiba mais sobre a atuação dos sindicatos filiados à
Força Sindical em nível nacional:

Trabalhadores participam da solenidade de filiação do Sindicato à Força Sindical e posam
ao lado do presidente Renato Soares, do presidente da Força e Deputado Federal,
Paulinho, e os diretores Bartolomeu e André


