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SINDICALISMO 
PRESENTE

A sociedade brasileira de um 
modo geral não conhece 

verdadeiramente a história do mo-
vimento sindical e a importância 
que o mesmo teve na organiza-
ção da classe trabalhadora para 
reivindicar ao longo dos anos 
melhores salários, condições de 
trabalho dignas e direitos.

Na linha evolutiva do sindi-
calismo brasileiro tivemos gran-
des lutas de resistência contra 
a exploração e o autoritarismo 
e de conquistas que beneficiam 
até hoje os trabalhadores como, 
por exemplo, os reajustes e au-
mentos salariais, a consolidação 
das leis trabalhistas, os direitos 
ampliados nos Contratos Coleti-
vos de Trabalho, o 13º salário, a 
PLR e a política de valorização 

do salário mínimo.
O sindicalismo hoje sofre 

constantes ataques dos setores 
conservadores e neoliberais que 
buscam enfraquecer as estruturas 
de defesa da classe trabalhadora 
para precarizar as relações de 
trabalho, explorar a mão-de-o-
bra, reduzir direitos e impor uma 
agenda recessiva. Contra tudo 
isto, nós, do movimento sindical, 
continuamos resistindo; e contar a 
nossa história de lutas conquistas 
é fundamental para a sociedade 
brasileira nos apoiar. 

MIGUEL TORRES
Presidente da Força Sindical,

do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes 

e da CNTM 
13 DE AGOSTO 
MOBILIZAÇÃO POR EMPREGO, 
EDUCAÇÃO E APOSENTADORIA

As assembleias dos metalúrgicos nesta terça, 13 de 
agosto, serão de protesto contra a reforma da Previdência, 
contra a crise e o desemprego, e de apoio aos estudantes, 
professores e outros trabalhadores do setor da Educação 

que resistem com lutas em defesa do ensino público, 
gratuito e de qualidade para todos os brasileiros. Em São 
Paulo, este dia de mobilização culminará com um grande 

ato no MASP, na Avenida Paulista, às 16h. 

Participe, apoie,
lute pelo futuro do Brasil.



Estamos firmes nas ações em 
defesa dos interesses dos 
metalúrgicos, com assembleias, 
greves e negociações, para 
garantir direitos, benefícios, PLR 
e melhores condições de trabalho 
nas fábricas e empresas. Também 
informamos sobre as votações 
em Brasília como, por exemplo, 
a aprovação na Câmara da 
péssima reforma da Previdência 
do governo. E continuamos 
mobilizados pela retomada do 
desenvolvimento, com emprego, 
trabalho decente, qualificação 
profissional e valorização das 
negociações coletivas e do 
movimento sindical brasileiro.
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INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

ELGIN 
Assistentes do David Martins

REAL PERFIL 
Assistentes do Chico Pança

CONGRESSO “O ALCANCE 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
NO DIREITO DESPORTIVO” 
Alsira e assistente, no Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa

ARCOIR 
Assistente do Nelson

MELLO 
Assistentes do Carlão

TRANAL 
Assistente 
da Alsira
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A luta pelos direitos, pela 
democracia e pela reto-

mada do desenvolvimento do 
País não para. Na terça, 13 
de agosto, o movimento sin-
dical e os movimentos sociais 
voltam às ruas para mostrar 
indignação contra as medidas 
impopulares do governo. 

Vamos protestar contra a 
redução de investimentos no 
ensino público, exigir a gera-
ção de emprego de qualidade 
para todos os brasileiros e 
brasileiras e avisar os se-
nadores que não aceitamos 
os retrocessos da reforma 
da Previdência do governo 
que, já aprovada na Câmara 
dos Deputados, também será 
votada no Senado.

“A luta continua nas portas 

de fábrica, nas empresas, nas 
ruas e praças públicas e em 
Brasília, com ações de cons-
cientização dos parlamenta-

DIA DE PROTESTOS NO BRASIL PELA 
EDUCAÇÃO, PREVIDÊNCIA E EMPREGOS 

13 DE AGOSTO

res sobre a importância das 
pautas trabalhistas e sociais 
que há anos defendemos para 
a nação brasileira, que alme-

jamos ser justa, civilizada e 
desenvolvida”, diz Miguel Tor-
res, presidente do Sindicato, 
CNTM e Força Sindical.

AJUDE DOANDO

ROUPAS, AGASALHOS E 

COBERTORES EM BOM ESTADO.AGASALHO
CAMPANHA DO 
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FORTALEÇA A LUTA
DO SEU SINDICATO!FIQUE SÓCIO(A)!


