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O nosso Sindicato 
realizou na sexta, 

28 de setembro, a 
reunião setorial da 
Campanha 2018 em 
Mogi das Cruzes pela 
manutenção das Con-
quistas da Convenção 
Coletiva, pelo reajus-
te salarial e por mais conquistas 
econômicas e sociais para a 
categoria.

A reunião, realizada na sub-
sede do Sindicato em Mogi das 
Cruzes, contou com as presen-
ças da diretoria do Sindicato 
equipes e a participação de 
trabalhadores e trabalhadoras 
de empresas metalúrgicas de 
Mogi das Cruzes e região, que 
aprovaram fazer uma forte 
mobilização durante todo o 
período da campanha rumo a 
mais uma vitória.

Miguel Torres, presidente do 
Sindicato, da CNTM e interino 
da Força Sindical, destacou as 
conquistas da Convenção Cole-
tiva de Trabalho, superiores à 
legislação, e disse que -além 
do reajuste salarial- a Campa-
nha 2018 será forte contra a 
terceirização, o desemprego e 
a “reforma” trabalhista.

“Tem patrão querendo dimi-
nuir as conquistas da categoria, 
mas com a mobilização dos 
trabalhadores metalúrgicos e 
das trabalhadoras, unidos nas 
ações do Sindicato, nós estare-
mos mais fortes e coesos para 
enfrentar este desafio e avançar 

REUNIÃO SETORIAL MOBILIZA 
METALÚRGICOS EM MOGI E REGIÃO

com as nossas reivin-
dicações, que são de 
amplo alcance social 
e econômico para a 
família metalúrgica e, 
portanto, um parâmetro 
importante para as de-
mais categorias e para 
toda a sociedade neste 

momento delicado no País”, diz 
Miguel Torres.

A Campanha 2018 é unifica-
da, reúne 52 sindicatos filiados 
à Federação, repre-
sentando em torno 
de 700 mil metalúrgi-
cos no Estado de SP 
(com data-base em 
1º de novembro). “Já 
entregamos a pauta 
de reivindicações no 
Sindipeças (dia 26) e à Fiesp e 
aos demais grupos patronais 
(dia 27), com as negociações 
previstas para começar em bre-

A reunião setorial  em 
Mogi das Cruzes, organizada 
pelos diretores Silvio, Paulão 
e Ester, também foi de re-
flexão sobre as eleições de 

7 de outubro e a necessidade 
de a classe trabalhadora ter 
uma expressiva presença nas 
urnas e escolher governantes 
e parlamentares que têm com-

promissos reais com o desen-
volvimento do País, a geração 
de emprego e a ampliação dos 
direitos trabalhistas, sociais e 
previden-ciários.

ve, logo após as eleições”, 
disse o secretário-geral 
Jorge Carlos de Morais, o 
Arakém.

REIVINDICAÇÕES:
• Manutenção das conquistas da Convenção Coletiva
• Reajuste salarial
• Delegado Sindical
• Contra a terceirização
• Contra a “reforma” trabalhista
• Retomada do desenvolvimento econômico e industrial
• Mais empregos de qualidade para todos
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SINDICATO INFORMA
E MOBILIZA A CATEGORIA

Mulheres conscientes e 
humanistas do Brasil dizem:

MWW – diretor Teco e equipe. RITTAL – equipe do diretor Érlon. ESTILO ÚNICO – equipe do diretor Nivaldo. 

Nos dias que antecedem as eleições de domingo, 7 de outubro, os diretores e 
diretoras do Sindicato, e suas equipes, estão debatendo com os trabalhadores 

metalúrgicos e trabalhadoras a necessidade do voto consciente. Também organizam
e informam a categoria sobre o andamento da Campanha 2018 pela renovação

da Convenção Coletiva de Trabalho e incentivam que mais companheiros e 
companheiras fiquem sócios(as) do Sindicato para fortalecer nossas ações

sindicais por mais conquistas e benefícios. Participe!

As mulheres organizaram e parti-
ciparam do ato histórico contra o 

presidenciável Bolsonaro, no sábado, 
dia 29 de setembro de 2018, no Largo 
do Batata, em São Paulo, com presença 
de em torno de 250 mil pessoas. A dire-
tora Leninha, do Sindicato, representou 
as mulheres metalúrgicas na mani-
festação. “As metalúrgicas rejeitam 

um projeto 
de governo 
que declara 
a continuidade da retirada de direitos 
trabalhistas e que não apoia nem res-
peita a luta das mulheres por igualdade 
de direitos”. Manifestações idênticas 
contra o fascismo foram realizadas em 
todo o País e cidades no exterior.

#EleNão
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ASSOCIE-SE!
FORTALEÇA A LUTA
DO SEU SINDICATO.


