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CONHEÇA O PROJETO MAIS LIVROS 
PARA NOSSAS CRIANÇAS E JOVENS

O Departamento da Mulher do 
Sindicato está facilitando 

o acesso das trabalhadoras e 
dos trabalhadores aos livros, de 
qualidade, inicialmente do gênero 
infanto-juvenil.

“Formamos uma biblioteca 
itinerante, com livros adquiridos 
por meio de doações espontâne-
as, e já estamos percorrendo as 
fábricas para emprestar durante 
um determinado período, depois 
recolher e compartilhá-los de 
forma contínua com os demais 
companheiros e companheiras”, 
diz a diretora Leninha.

O objetivo é fazer com que as 
trabalhadoras e os trabalhadores 
levem os livros para a casa, lêem 
para as crianças e despertem o 
gosto pela leitura também entre 
os jovens e demais membros da 
família. O projeto conseguiu apoio 
de editoras e escolas, interessa-
das em participar deste projeto 
de amplo alcance cultural e so-
cial, através da doação de livros 
infanto-juvenis, e de pessoas que 
fizeram doações individuais.

Neste 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil,em homenagem a
Monteiro Lobato, parabenizamos todos os que se dedicam à literatura

infanto-juvenil no Brasil e aproveitamos para lembrar que o nosso Sindicato
lançou recentemente um importante projeto nesta área, o Mais Livros.

SEMANA SANTA 21 DE ABRIL - DIA DE TIRADENTES
Que este importante símbolo histórico de Liberdade nos fortaleça cada 

vez mais nas lutas em defesa da Democracia, da Soberania do Brasil e do 
Desenvolvimento. Com empregos de qualidade para todos, distribuição de 

renda, cidadania, justiça social e manutenção e ampliação dos direitos 
sociais, trabalhistas e previdenciários da classe trabalhadora.

– PATRONO DOS METALÚRGICOS –Neste período de reflexão e 
espiritualidade cristã, vamos unir nossas 

vozes, pensamentos, sentimentos e 
ações na direção da vida, da verdade, da 

esperança, da paz, da fraternidade, da 
justiça e do amor.  

Pegue,
leia ,
divirta-se 
e devolva!NAS MÃOS DE NOSSAS

CRIANÇAS E JOVENS

MAIS
LIVROS

“Acreditamos que com esta iniciativa 
estaremos, além de incentivar o hábito da 

leitura, contribuindo para que todos possam 
ter um aproveitamento melhor na Escola e um 

futuro profissional mais digno e gratificante”, 
reforça Miguel Torres, presidente do Sindicato, 

da CNTM e da Força Sindical.
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CALHA FORTE 
Bombeirinho

PHB 
Érlon e equipe

FARGON 
Equipe José Silva

ATA SISTEMA 
Equipe Nelson

MAUSER 
Érlon e equipe

VENTIBRÁS 
Mixirica e equipe

PINGUIM 
Equipe Chico Pança

AVANÇO 
Equipe Maurício Forte

AL BRILHANTE 
Mixirica e Equipe

HEVELIN 
Alemão e equipe

GRAVER 
Nivaldo e equipe

COMBUSTOL/METALPÓ 
Equipe Alemão

COMISSÃO ESTADUAL DE 
EMPREGO E TRABALHO DECENTE 

DE SÃO PAULO 
Adriano Lateri e equipe

TODOS CONTRA O FIM DA APOSENTADORIA
METALÚRGICOS, TRABALHADORES E TRABALHADORAS,

ASSINAM ABAIXO-ASSINADO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA.

CONTRA A NEFASTA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA DO GOVERNO

ASSINE O
ABAIXO-ASSINADO

Precisamos de milhões de assinaturas. 
Enviem as listas para o Sindicato, para a 

Força Sindical ou para a CNTM.
Acesse o abaixo-assinado no site

www.metalurgicos.org.br
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