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Hora da decisão
Neste domingo, 7 de outubro de 2018, 

das 8 às 17h, o Brasil vai às urnas para 
eleger nesta ordem: deputado federal, depu-
tado estadual, dois senadores, governador e 
presidente da República. É importante que 
todos compareçam para exercer este direito 
democrático e votem nos candidatos que te-
nham compromisso com o desenvolvimento, 
a geração de emprego e os direitos da classe 
trabalhadora.
☛ Pesquise o histórico dos candidatos e 
esqueça os que sempre votam contra os inte-
resses do povo e dos trabalhadores. 
☛ Vamos aumentar a bancada trabalhista, 
sindical e social na Assembleia Legislativa 
(deputado estadual) e no Congresso Nacional 
(senador e deputado federal), pois só assim 
teremos mais representatividade, força e 
resistência contra os retrocessos. 
☛ Precisamos alavancar a Agenda Prioritá-
ria da Classe Trabalhadora, com as 22 propostas 
das centrais sindicais direcionadas ao combate 
das desigualdades e à promoção do emprego 
de qualidade, da liberdade, da democracia, da 
soberania nacional e da justiça social. 

DEPUTADO FEDERAL

DEPUTADO ESTADUAL/DISTRITAL

SENADOR 1.ª VAGA

SENADOR 2.ª VAGA

GOVERNADOR

PRESIDENTE

COLA
ELEITORAL

A N OT E  O S  N Ú M E RO S  D O S  S E U S
CA N D I DATO S  AQ U I .

MA_TSE_TRIB001KPG001_Cola_Digital_183x325mm.indd   1 11/05/18   11:11soberania nacional e da justiça social. 

TRABALHADOR UNIDO JAMAIS SERA VENCIDO!

“Companheiros e companheiras! Na reta fi nal das eleições,
peço a todos e a todas um esforço maior nas portas de fábrica 
nesta sexta-feira e nos bairros e em suas comunidades no 
sábado e domingo. Temos que eleger os nossos candidatos a 

deputado federal e a deputado estadual e garantir a nossa 
representatividade sindical e trabalhista na Assembleia 
Legislativa de SP e no Congresso Nacional”

MIGUEL TORRES, presidente do Sindicato,
da CNTM e interino da Força Sindical.

VOTE TAMBÉM NO GOVERNADOR E NO 
PRESIDENTE, MAS DE FORMA RACIONAL, 

RESPONSÁVEL E CONSEQUENTE:
• O candidato que, infelizmente, ainda lidera a 
corrida presidencial é um parlamentar inexpressivo: 
em 27 anos de Congresso só conseguiu aprovar 2 
projetos de sua autoria. Não tem experiência ad-
ministrativa e nada de relevante fez pela segurança 
da população do Rio de Janeiro. É puro marketing 
político dizer que vai combater a criminalidade no 
País. Não caia nessa!
• A chapa desta candidatura é contra o 13º 
salário e as férias dos trabalhadores, contra os 
direitos das mulheres e das minorias, contra o 
diálogo e a democracia. Como não têm base par-
tidária, se forem eleitos, fi carão rodeados pelas 
mesmas velhas raposas da política e, em vez de 
diminuir, a crise vai piorar. 
• Quem é cristão e, portanto, apoia a fraternidade 
e a solidariedade entre as pessoas, não pode votar 
em quem propaga o ódio, ameaça adversários e age 
com violência e mentiras para conquistar o poder e 
nele se manter. Faça esta refl exão. Se você estiver 
indeciso, pense em outro candidato a presidente, 
com mais qualidades, e vote sem medo e sem ódio. 
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AÇO DEC 
Diretor Bombeirinho 
e equipe.

OXIGEL 
Diretora Cristina. 
Se a empresa não 
pagar o vale nesta 
sexta, conforme se 
comprometeu, os 
trabalhadores vão 
parar na segunda,
8 de outubro.

AL FULGOR
Diretor Mixirica

e equipe.

NICOLA
Diretor Ninja

em ação.

NAKAHARA
Equipe do
diretor Sales.

AMPLICABOS 
Equipe do diretor 

Érlon em ação.

ERLI CONSERLI
Equipe do

diretor Maloca. 

PROTECO
Diretora Cristina e 
a aprovação
da PLR, que será
paga no próximo
15 de outubro.

Nesta reta fi nal das eleições, os diretores, diretoras e equipes 
distribuem o informativo “o Metalúrgico”, mobilizando a categoria 
para votar com consciência de classe e defender conquistas 
históricas como o 13º salário e as aposentadorias.
Também buscam fazer mais sócios para fortalecer o Sindicato
nas negociações com os patrões, divulgam as ações da campanha 
2018 pela renovação da Convenção Coletiva e conquistam
mais benefícios, PLR e melhorias nas condições de trabalho. 

Nas portas de fábrica,
na luta com os metalúrgicos!
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BUTTINER
Diretor Nivaldo 
e equipe.

SICAP
Diretor Maurício 
Forte e equipe.

LKW 
Diretor Maurício 

Forte e equipe. 

REFAÇO
Diretor Chico 
Pança, com 
renovação da PLR.

SHINYDER
Equipe do
diretor Biro.

CARLOS DE 
CAMPO 

Diretor Curió 
e equipe, com 

aprovação da PLR.

Nas portas de fábrica,
na luta com os metalúrgicos!

ASSOCIE-SE!

FORTALEÇA
A LUTA DO SEU 

SINDICATO.


