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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES

Foi um orgulho lutar nestas eleições do lado de quem 
defende a democracia, a paz, o desenvolvimento e 

a justiça social. Embora derrotada nas urnas, a candi-
datura que apoiamos obteve uma expressiva votação 
em todo o País. Portanto, nós, eleitores deste projeto 
progressista e social, merecemos respeito e temos o 
direito de continuar a luta pelo emprego de qualidade 
para todos e para todas, trabalho decente, direitos 
garantidos e ampliados e distribuição de renda; pela 
liberdade de pensar, expressar e construir um futuro 
melhor para a nação brasileira.

Somos democratas e reconhecemos o resultado 
das urnas. Esperamos, porém, que o governo eleito 
não coloque em prática o projeto de exclusão social 

que propagou durante a campanha nem alimente 
mais o ódio à democracia, à política, aos movi-
mentos sociais e a todos os demais ativismos 
que são fundamentais para a construção de 
uma sociedade plural, rica nas diversidades, 
civilizada e soberana.  

A sociedade brasileira (honesta, em-
preendedora, produtiva e trabalhadora) não 
pode aceitar com naturalidade os ataques, 
as agressões, a repressão, o autoritarismo e a 
violência por parte dos grupos que agem contra 
quem pensa de forma diferente de seus sistemas 
de crenças. Afinal de contas, estamos no século 21 e 
a paz é algo essencial para que possamos conquistar 
avanços na democracia e uma retomada do desenvol-
vimento econômico do País que beneficiem todos os 
brasileiros e brasileiras, sem distinção.

Nós, do movimento sindical unificado, iremos 
continuar mobilizando os trabalhadores e as traba-
lhadoras nas empresas, fábricas e demais locais de 
trabalho, por melhores salários e condições dignas de 
trabalho, e nas ações mais abrangentes, nacionais  e 
unificadas em defesa dos direitos sociais, trabalhistas 
e previdenciários da classe trabalhadora. 

Iremos continuar nos manifestando, desde já, 
contra a imposição de uma “reforma” da Previdência 
que, já anunciada por membros do governo eleito, nos 
mesmos moldes pretendidos pelo Temer, irá destruir as 
aposentadorias públicas, não combaterá os privilégios 
e beneficiará somente os planos privados dos bancos. 

Também nos colocamos à disposição deste imenso 
Brasil para defender a soberania nacional, contra a 
venda de nossas riquezas naturais e energéticas, em 
defesa do meio ambiente e dos setores produtivos que 

precisam crescer para gerar empregos de qualidade 
e gerar um novo ciclo virtuoso na economia nacional. 

Defendemos a democracia, a liberdade de expres-
são, a imprensa livre, a educação ampla, a diversidade 
das manifestações culturais, artísticas e religiosas e as 
ações dos movimentos sociais, dos estudantes e dos 
trabalhadores.

A luta e a coragem sempre fizeram parte da nossa 
História de conquistas para o povo brasileiro e assim, 
sem medo e com consciência de classe, continuaremos 
atuando no dia a dia!

MIGUEL TORRES 
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

de São Paulo e Mogi das Cruzes
e da Confederação Nacional

dos Trabalhadores Metalúrgicos 
e interino da Força Sindical

Reunida nesta segunda, 29 de outubro de 2018, a direção da Força Sindical divulgou uma nota reforçando apoio à 
democracia, ao diálogo, à Constituição Federal, ao patrimônio nacional, à retomada do desenvolvimento e às lutas 

sindicais em todo o Brasil em defesa dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários da classe trabalhadora.

A LUTA NÃO VAI PARAR!
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Esta publicação do Sindicato, que 
está sendo distribuída nas fábricas, 

demonstra que os direitos garantidos 
pela Convenção Coletiva de Trabalho 

são mais amplos que os da legislação 
vigente. A publicação pode ser acessada 
pelo site WWW.METALURGICOS.ORG.BR
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CARTEC 
Diretor Maurício Forte e equipe.

HEAVY STEEL 
Diretor Bombeirinho e equipe.

MOREIRA METALÚRGICA 
Diretor Nivaldo e equipe.

ALUMÍNIO FULGOR 
Diretor Mixirica e equipe.

INDEBRÁS 
Diretor Érlon e equipe.

IMAFIX 
Diretor Uélio e equipe.

TROFÉU PIAZZA 
Equipe do diretor Biro, em ação pela PLR.

VAGALUME 
Equipe do diretor Nelson.

SINDAL 
Diretor Ceará e equipe.

ERLI CONSERLI 
Equipe do diretor Maloca.

ELVI 
Diretor Mala e equipe, com aprovação da PLR.

ZVEIBIL 
Diretor Lourival e equipe.

BASSO 
Diretor Germano e equipe, em greve por salários, 

13º salário, FGTS, cesta básica e PLR.
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