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Informativo defende
13º SALÁRIO e APOSENTADORIAS
O boletim que está sendo divulgado nesta semana pelos diretores, diretoras e suas
equipes, nas portas de fábrica, alerta para o perigo de o governo Temer aprovar após as
eleições a sua última maldade: a “reforma” da Previdência. No verso, traz uma nota das
centrais sindicais em defesa do 13º salário, conquista histórica dos trabalhadores, que
a candidatura presidencial à frente nas pesquisas quer destruir.
“Nossos jornais esclarecem os fatos,
orientam a categoria e incentivam a união.
E os diretores e as diretoras do Sindicato,
com suas equipes nas portas de fábrica, são
verdadeiros comunicadores, a voz da categoria.
Se a grande mídia trata o mundo do trabalho com indiferença,
nossa Imprensa Sindical busca quebrar este bloqueio com
informações de interesse da classe trabalhadora e
mobilização em defesa dos direitos.”
MIGUEL TORRES, presidente do
Sindicato, da CNTM e interino da Força Sindical.

CBE
BANDEIRANTE
– diretor Lourival
e equipe.

INDAB –
equipe do
diretor Rodrigo
de Morais.

VALPEC, TERMKCAL, ATIVA E GL – equipe diretora Ester.

MELLO –
equipe do
diretor Carlão.
DORMER PRAMET – diretor
José Silva e equipe.

ASM – diretor Érlon e
sua equipe.
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ROTAXX –
diretor Biro e
equipe.

GLOBAL E KAP – diretor Lourival e equipe.

ASTM –
diretor Mala e
equipe.
FAME e RCN – equipe do diretor José Luiz.

STI – equipe
do diretor
Carlão, também
em ação pelo
acordo da PLR.
ARO ESTAMPARIA E ARKDIZA – diretora Sonete.

OUTRAS MOBILIZAÇÕES

CALHA FORTE – diretor
Bombeirinho e equipe.

UNIBOX – diretora Cristina e equipe,
forte mobilização pela PLR.

METALÚRGICA
MAUSER –
diretor Érlon e
equipe.
DIMETIC – diretora Cristina e equipe, com
aprovação de carta de greve a ser apresentada à
empresa por causa de não cumprimento de acordos.

FAPINHA – diretor Nivaldo e sua
equipe.
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OUTRAS MOBILIZAÇÕES

MKS – diretor Mixirica
e equipe.

ELEIÇÕES
2018 – diretores
Ninja, Alemão e
Alsira participam
de encontro de
sindicalistas com
Márcio França,
candidato ao
governo de SP.

WALBER – diretora Alsira
e equipe.

APOIO AOS
QUÍMICOS
– os diretores
Carlão, Rodrigo
de Morais e
Adriano Lateri,
que fazem
parte da Força
Sindical SP,
acompanham apuração de votos das eleições no Sindicato dos
Trabalhadores Químicos de Rio Claro e Região, com chapa 1 eleita
com 97,96% e reeleição do companheiro Francisco Quintino.

DEPUTADO FEDERAL

DEPUTADO ESTADUAL/DISTRITAL

COLA
ELEITORAL
ANOTE OS NÚMEROS DOS SEUS
CANDIDATOS AQUI.

SENADOR 1.ª VAGA

SENADOR 2.ª VAGA

GOVERNADOR

PRESIDENTE

WWW.METALURGICOS.ORG.BR

