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João Goulart,
dia 13, no Sindicato

Eleições 2018

Na próxima sexta-feira, dia 
13/7, o Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Paulo e Mogi das 
Cruzes receberá o pré-candidato à 
Presidência da República pelo PPL, 
João Goulart Filho. O encontro com 
os trabalhadores da categoria e 
dirigentes sindicais será às 14h30, 
no auditório do Sindicato, na Rua 
Galvão Bueno, 782, Liberdade.

O objetivo é ouvir as propostas 
do candidato para a classe traba-
lhadora e apresentar a nossa pauta. As eleições gerais de outubro estão 
aí e temos que estar atentos aos candidatos, votar com consciência em 
quem defende os trabalhadores e não reeleger quem votou contra nós. 

VAMOS LÁ,
TRABALHADORES(AS)!

MIGUEL TORRES
Presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes,
CNTM e Força Sindical

Com união, organização e coletividade,
nas fábricas e junto com o Sindicato, somos 
fortes para enfrentar os ataques aos direitos 

e à representação sindical!

O Departamento da Mulher, do 
Sindicato, coordenado pela diretora 
Leninha, realizará na próxima sex-
ta-feira, dia 13, a 4ª Oficina das 
Mulheres Metalúrgicas. O tema 
do nosso encontro é “Prota-
gonismo feminino para um 
nascer mais humano”. Como 
nascemos? Como queremos 
que nossos filhos nasçam? Como 
nos preparar para o parto, com hu-
manização, consciência e segurança?

Oficina de Gestante

NENHUM DIREITO A MENOS!



WWW.METALURGICOS.ORG.BR
Acesse e curta

/MiguelTorresFS
6 DE JULHO 2018 - Nº 531

NOSSA COMUNICAÇÃO

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A LUTA DO SEU SINDICATO! 

Diretoria e assessoria do Sindicato estão levando o jornal “o metalúrgico” aos
trabalhadores nas fábricas. O jornal traz notícias sobre a atuação do presidente Miguel Torres, 
a luta de resistência da categoria pelos direitos, a Agenda da Classe Trabalhadora, os debates 

promovidos pelo Sindicato com os pré-candidatos à Presidência da República, entre outras
notícias do interesse da categoria. Confira no site www.metalúrgicos.org.br

A.S CALHAS (zona sul)

MECÂNICA TIRONE (zona oeste)

BRASILATA (zona norte)

AÇODEC (zona leste)

NEUBERG & ABBAS (zona leste)

ELETROTÉCNICA RESTAUMOTOR (zona oeste)

AMPLICABOS (zona oeste)

PERFILADOS NARDI (zona leste)

MAVI MÁQUINAS (zona norte)

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e o
canal do Sindicato no YOUTUBE - https://bit.ly/2JoEOTS e saiba mais

AÇÕES NAS 
FÁBRICAS

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

GDL e GRADIMETAL - fim da greve
Os companheiros das duas empresas, 
de São Paulo e Guarulhos, voltaram ao 
trabalho nesta 6ª feira, após sete dias de 
greve. Segundo o diretor Josias, a empresa 
pagou ontem a diferença do vale salarial 
de junho junto com a terceira parcela do 
13º salário. Na assembleia que decidiu pela 

volta ao trabalho os trabalhadores também aceitaram a proposta da empresa de pagar o 
salário deste mês no próximo dia 13. Se não pagar eles vão parar novamente.


