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Celebramos na sexta, 7 de setembro, os 196 
anos da Independência do Brasil (1822-2018), 

com a certeza de que os atuais e verdadeiros pa-
triotas são os que propagam a esperança e lutam 
pela soberania e pelo desenvolvimento do País.

O Brasil ainda é muito injusto, com extremas 
desigualdades e abusiva exploração da classe 
trabalhadora. Nossa missão, porém, no movimento 
sindical, é promover debates, a reflexão e as ações 
coletivas para melhorar as condições de trabalho 

Participar das eleições, com 
consciência de classe, é apenas 
uma importante parte das mu-
danças. Exerça o seu direito de 
votar, pesquise o histórico dos 

Assembleia geral e reuniões setoriais
28 SETEMBRO

SEXTA-FEIRA, 18H,
MOGI DAS CRUZES  
Local: rua Afonso Pena, 

137, Vila Tietê

5 OUTUBRO
 sexta-feira - região Oeste

21 SETEMBRO
SEXTA-FEIRA, 18H,

ASSEMBLEIA GERAL - SÃO PAULO  
Local: Sindicato dos Metalúrgicos,
rua Galvão Bueno, 782, Liberdade

As reuniões nas 
demais regiões serão 
divulgadas em breve

MIGUEL TORRES, presidente 
do Sindicato, da CNTM e 

interino da Força Sindical

e transformar a realidade.
Queremos emprego de qualidade, trabalho de-

cente, justiça social, mais direitos, igualdade, dis-
tribuição de renda, cidadania e prosperidade para 
todos os brasileiros e para todas as brasileiras!

candidatos e escolha aqueles que 
realmente têm compromisso com 
a classe trabalhadora, com o povo 
brasileiro e com o futuro do País.  
Se os representantes políticos 

dos patrões não aprovam leis 
para a classe trabalhadora, por 
que votar neles? Trabalhador 
vota em trabalhador! Metalúrgico 
vota em Metalúrgico! Vote com 

consciência de classe e, depois 
das eleições, continue partici-
pando das lutas para que, juntos, 
possamos alcançar a democracia 
participativa e a justiça social! 
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AÇÕES E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS
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NENHUM DIREITO A MENOS!

FIQUE 
SÓCIO(A)

FORTALEÇA A 
LUTA  DO SEU 
SINDICATO.

UNIÃO TÉCNICA - equipe do diretor Nivaldo 
convoca para a Assembleia Geral no Sindicato, 21 de 
setembro, e incentiva a sindicalização ao Sindicato.

ZVEIBIL - diretor Lourival convoca para a
Assembleia Geral no Sindicato, 21 de setembro, 18h, 

da Campanha 2018 pelas conquistas da
Convenção Coletiva.

KAIKU - equipe do diretor Jesus mobiliza para a 
Assembleia Geral no Sindicato, 21 de setembro, 
18h, e informa os resultados da mesa redonda na 

DRT, entre Sindicato e empresa, sobre melhorias nas 
condições de trabalho. 

POÁ - diretor Rubens em
assembleia de aprovação da PLR (Participação

nos Lucros ou Resultados.

INDEBRAS - 
equipe do diretor 

Érlon mobiliza para 
a Assembleia Geral 
no Sindicato, 21 de 
setembro, 18h, da 

Campanha 2018 
pelas conquistas da 
Convenção Coletiva 

de Trabalho.

ALTAMIRA E PROTEGE EXTINTORES - mobilização 
do diretor Curió para a campanha salarial, com debate 

sobre a importância do momento eleitoral no País.

METAL CORTE - equipe diretor Chico Pança convoca 
para Assembleia Geral no Sindicato, 21 de setembro, 

18h, e para a reunião setorial na zona oeste, 5 
de outubro, e defende participação nas eleições, 

sindicalização e fortalecimento do Sindicato.


