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Neste primeiro ano de governo 
Bolsonaro, o cenário brasileiro 

só piorou, com mais desemprego, 
miséria, dívidas, aumento dos pre-
ços dos produtos de primeira ne-
cessidade, problemas no acesso à 
educação e aos serviços de saúde. 

Na área trabalhista, como se 
não bastasse a reforma trabalhis-
ta, que não gerou os empregos 
prometidos, o governo soltou 
uma MP 905 que, além de ser 
uma grave ameaça aos direitos 
da classe trabalhadora, irá piorar 

CHEGOU
A HORA DE 
REAGIR!

ainda mais a situação econômica 
e social do País.

A jornada de lutas desta sema-
na, de 10 a 13, é portanto muito 
importante para intensificarmos 
a luta por emprego de qualidade 
para todos e contra os retrocessos 
e a destruição de mais direitos.

MIGUEL TORRES
Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo 
e Mogi das Cruzes, CNTM e 

Força Sindical

DIA 10/12 - TERÇA-FEIRA
5h00 -  Volks - Rodovia Anchieta Km 23 – SBC
5h00 -  Colgate - Rodovia Anchieta, sem número – Rudge Ramos/SBC
6h00 -  Panfletagens nos terminais de trolébus em SBC, Diadema e  
 Santo André e nas estações de trem em Ribeirão Pires e
 Santo André. 
8h30 -  Panfletagem e diálogo com a população na
 Rua Marechal Deodoro, centro de SBC

DIA 11/12 - QUARTA-FEIRA
5h00 -  Panfletagem na metalúrgica MWM – Avenida Nações
 Unidas 22.002 e em mais 10 fábricas da Zona Sul de São Paulo.
8h00 -  Panfletagem e diálogo com a população nos terminais de
 Santo Amaro e Largo 13 de Maio. Também vai ter mobilização
 na Praça Floriano Peixoto, também na Zona Sul de São Paulo.

DIA 12/12 - QUINTA-FEIRA 
6h00 -  Panfletagens nas estações de metrô em São Paulo: Itaquera,
 Arthur Alvin, Sé, Barra Funda e Brás.
8h00 -  Em Campinas: panfletagem e diálogo com a população no
 terminal de ônibus intermunicipal e no calçadão da Catedral.

DIA 13/12 - SEXTA-FEIRA
6h00 -  Panfletagem nas estações de Osasco e Carapicuíba.

CONFIRA O CALENDÁRIO 

a luta faz a lei!
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Campanha 2019
Defender a Convenção Coletiva é garantir os direitos!

GM 
Secretário-geral Arakém e diretor David Martins 

ARATELL 
Diretor Bombeirinho

CONSERVADORA PAULISTA DE 
BOMBAS - Diretor Mixirica

ST JAMES 
Diretora Alsira

BASSO 
Diretor Germano

GUERREIRO VIANA 
Diretor Biro

TRIDA 
Diretor Ninja

CONDU TREF 
Diretor José Silva

METALFIRE e GOODWAY 
Diretor Maurício Forte

VOITH 
Diretor Teco e assistente

NENHUM DIREITO A MENOS!
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EQUIPES DA DIRETORIA

PANTOJO 
Assistente do diretor Érlon

LR METALÚRGICA 
Assistente do diretor Érlon

PHB 
Assistente do diretor Érlon

MAXMOLD 
Assistente do diretor Érlon

THERMON 
Assistente do diretor Maloca

CONTUFLEX 
Assistente da diretora Leninha em ação 

do projeto Mais Livros no setor do diretor 
Rodrigo de Morais
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Chegou a hora
de reagir!

fortaleça a luta por Emprego e Direitos

Em defesa da Democracia O Brasil vive um cenário de desemprego, miséria, dívidas, 
aumento dos preços do gás de cozinha, das contas de água, 
de luz e do valor do aluguel. De cortes de investimento para 
saúde e educação, resultando, entre outros problemas, na 
falta de vagas nas creches públicas, de remédios nos 
postos de saúde, na demora em realizar exames médicos, 
além de enormes �las de espera para acessar o Bolsa 
Família e de retirada de direitos e "reformas" na 
aposentadoria que farão com que trabalhemos até morrer.

O QUE QUEREMOS
5 MEDIDAS PARA
RESOLVER NOSSOS
PROBLEMAS:
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BASTA DE:

Chegou
a hora

de
reagir!

fortaleça
a luta

por Emprego
e Direitos.

Para desempregados: emprego emergencial promovido 
pelo Estado com direitos trabalhistas; passe livre no 
transporte, aluguel social, isenção do IPTU, gratuidade na 
conta de água, luz e gás de cozinha, cesta básica;

Taxação dos ricos e milionários
que hoje pagam pouco ou nenhum  imposto e a
derrubada da proposta de taxar o Seguro-Desemprego;

Pela política de valorização
do Salário Mínimo e correção
da Tabela do IR.

Renegociação da dívida
das famílias com prazos
condizentes e juros reduzidos;

A retomada dos investimentos em saúde, 
educação pública de qualidade e dos programas de 
habitação popular; 
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MAIS LIVROS


