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Te Protege Mais que A Lei.Te Protege Mais que A Lei.

FIQUE SÓCIO(A)!

Nossas Convenções proibem a utilização de mão de obra temporária e/
ou terceirizada na atividade fim, produtiva fabril ou atividade principal, 
a não ser que os contratados sejam representados pelo sindicato 
profissional preponderante.
A lei autoriza a terceirização discriminada de qualquer atividade das empresas 
seja meio ou fim, e não regula a utilização de serviços temporários.

MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

WWW.METALURGICOS.ORG.BR

Entre tantas questões sociais a 
serem discutidas e melhoradas, seis 
penalizam as famílias de menor renda, 
fazendo com que uma sétima tivesse 
um crescimento gigantesco no País.

As seis primeiras são a preca-
riedade na Educação, Saúde, na 
questão do Desemprego, Moradia, 
na Infraestrutura e no Transporte. A 
que aumentou violentamente, muito 
graças às citadas, foi a falta de 
Segurança.

Além de todas as demandas ne-
fastas que as pessoas de baixa renda 
enfrentam, como a informalidade, 
a discriminação social, os salários 
achados, juros altos e crédito caro, 
entre outras, a onda de violência 
que hoje assola o País, tornando as 
pessoas prisioneiras dentro de suas 
próprias casas, sem estar seguras, 

deve-se justamente à falta de uma 
Educação adequada; à inexistência de 
uma Saúde Pública de excelência; ao 
índice estratosférico do Desemprego; 
à falta de Moradia digna e à falta de 
Infraestrutura; e à precariedade de 
um Transporte digno no dia a dia das 
cidades brasileiras.

Ainda quanto ao Transporte, o 
Brasil carece de um Transporte de qua-
lidade, mas não apenas de pessoas. 
Todos nos lembramos da última greve 
dos caminhoneiros, que parou o País 
por reivindicações que entendemos 
como das mais justas. 

Como seria bom se tivéssemos, 
em nosso País, uma malha ferroviária 
que transportasse não apenas passa-
geiros, mas também cargas, adaptada 
para carregar os mais variados tipos 
de volumes e que cobrisse todo o 

território nacional. 
E se também tivés-

semos rios navegáveis, 
por onde a carga também 
pudesse ser escoada até 
seu destino?

Não sabemos definir 
qual dos seis pontos apresentados – 
sete se considerarmos também a falta 
de Segurança, a violência desenfrea-
da, como parte e não consequência 
dentro do contexto – penaliza mais a 
sociedade brasileira.

O que sabemos é que o quadro so-
cial deteriorado puxa, cada vez mais, o 
País para um abismo que parece não 
ter fim. Cabe a nós, nestas eleições, 
escolhermos como nossos legítimos 
representantes candidatos que este-
jam efetivamente do lado da classe 
trabalhadora e do povo brasileiro.

Este é o Brasil em que vivemos 
hoje, de desigualdades econômicas 
e sociais, de altos e baixos, de privi-
légios e descasos, de altos salários 
e da mais absoluta miséria. Mas um 
Brasil de guerreiros incansáveis, um 
Brasil de trabalhadores que lutam por 
melhores dias e que um dia alcança-
rão todos os seus objetivos!

MIGUEL TORRES
presidente do Sindicato,
da CNTM e interino da

Força Sindical

Saúde, Educação, Moradia, Infraestrutura, 
Transporte, Emprego e Segurança

ELEIÇÕES 2018
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REUNIÕES SETORIAIS
E ASSEMBLEIA GERAL:

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

5 SETEMBRO,

quarta-feira, 18h,

região Norte 

Local: Restaurante Vidal, 

Avenida Luís Stamatis, 

1.156, Jaçana 

Organização: diretores 

Adnaldo, Alsira e Curió

21 SETEMBRO,sexta-feira, 18h, Assembleia Geral  Local: Sindicato dos Metalúrgicos, rua Galvão Bueno, 782, Liberdade

pela Convenção Coletiva de Trabalho, 
acordos e ampliação das conquistas

AÇÕES E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS

SCHMOLZ E BICKENBACH - diretor Mala fez assembleia 
de aprovação da PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) e 

mobilização nas lutas do Sindicato.

PACRI - diretor Jesus convoca para a reunião setorial da 
região Leste 1, a ser realizada no dia 19 de setembro, 18h, 
na sede do Sindicato (rua Galvão Bueno, 782, Liberdade), 
e para a Assembleia Geral de 21 de setembro, também 
no Sindicato, às 18h. Todos na luta pelas conquistas da 

Convenção Coletiva de Trabalho para a categoria.

MAUSER - diretor Érlon convoca os
companheiros e as companheiras para a reunião setorial
da região Oeste, no dia 5 de outubro, da Campanha 2018 
pela Convenção Coletiva de Trabalho e mais conquistas. 
Todos unidos pelo fortalecimento do Sindicato nas lutas 

pelas reivindicações da categoria metalúrgica.

BRASSINTER – diretor Carlão convoca para reunião setorial na 
região Sul, 20 de setembro, e fala sobre as lutas de resistência 

contra a “reforma” trabalhista e a terceirização.
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ANODEX - diretor Maurício Forte fala dos atuais desafios do 
Sindicato no cenário de crise, desemprego, terceirização e 

“reforma” trabalhista. Trabalhadores aprovam a PLR 2018. O 
benefício será pago em outubro de 2018 e abril de 2019.

NAKRAN - equipe do diretor Carlão fala sobre a importância 
da participação nas ações pelo reajuste e pela manutenção na 

íntegra da Convenção Coletiva.

CONESTTEL - 
diretor Josias 

convoca para a 
reunião setorial da 

região Leste 1, a ser 
realizada na sede 

do nosso Sindicato, 
na quarta, dia 19 de 
setembro, às 18h, e 
para a Assembleia 

Geral do dia 21 de setembro, na sexta, também no Sindicato – rua 
Galvão Bueno, 782, Liberdade, às 18h. Todos na Campanha 2018 pela 

Convenção Coletiva de Trabalho e mais conquistas para a categoria.

ALUMÍNIO AURIO 
BRANCO - diretor 

Josias convoca para 
a reunião setorial da 
região Leste 1, a ser 

realizada na sede 
do nosso Sindicato, 
na quarta, dia 19 de 

setembro, às 18h, 
e para a Assembleia Geral do dia 21 de setembro, na sexta, também no 

Sindicato – rua Galvão Bueno, 782, Liberdade, às 18h. Todos na Campanha 
2018 pela Convenção Coletiva de Trabalho e mais conquistas para a 

categoria. Assembleia também incentiva sindicalização ao Sindicato.

CAF BRASIL - equipe do diretor José Luiz convoca para a assembleia 
geral no Sindicato – dia 21 de setembro. O pessoal também aprovou 

a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), a ser paga em parcelas 
nos dias 13 de setembro/18 e 13 de janeiro/19.

TRANSFORME 
- diretora Sonete 
fala dos desafios 
da Campanha 2018 
pela Convenção 
Coletiva de Trabalho 
nas negociações 
por acordos que 
garantam avanços 
econômicos e 

sociais para a categoria. Os companheiros e companheiras 
também foram convocados para a Assembleia Geral de 21 de 
setembro, sexta-feira, 18h, na sede do nosso Sindicato – rua 
Galvão Bueno, 782, Liberdade.

CBE - diretor Lourival lidera ação pelo pagamento 
salarial, que será efetuado, segundo a empresa, 

na semana que vem. 

AÇÕES E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS

ROTAXX - equipe do diretor Biro na mobilização da Campanha 2018 pela 
garantia das conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho, com ênfase 
na importância do Sindicato na defesa dos interesses da categoria.


