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O “METALÚRGICO”

UM JORNAL QUE INFORMA E MOBILIZA!
Está sendo divulgado nas fábricas um informativo para informar a
categoria sobre algumas propostas que, já anunciadas pela equipe
do Bolsonaro, vão acelerar o projeto Temer, destruindo direitos,
fragilizando os Sindicatos, cerceando os espaços de diálogo e
piorando a situação de crise e de caos social. O boletim, que
também pode ser acessado no site www.metalurgicos.org.br,
destaca a importância do Sindicato na defesa dos interesses dos
metalúrgicos e da contribuição de todos para a manutenção de
nossas estruturas de lutas. “Leia,
divulgue e converse com os seus
colegas de trabalho sobre o
ATO conteúdo da publicação.
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Presidente do Sindicato dos
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Força Sindical, e da CNTM
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UNIXTRON
Equipe Érlon – com aprovação da PLR
(parcelas: novembro de 2018 e maio de 2019)

CELFER
Equipe Donizeti – com conquista da PLR
(parcelas: 30/01/19 e 30/03/19)

METALÚRGICOS
SINDICATO DOS
Mogi das Cruzes
de São Paulo e
1932-2018

SABÓ - Ceará e Lourival e equipes

ASSOCIE-SE!

FORTALEÇA
A LUTA DO
SINDICATO.
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