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Em seus 86 anos de existência, 
o Sindicato dos Metalúrgicos 

de São Paulo e Mogi das Cruzes 
sempre defendeu a democracia, as 
eleições livres e o direito ao voto. 
Sempre lutamos contra os regimes 
autoritários e ditatoriais, contra 
a perseguição política e contra a 
exploração da classe trabalhadora. 

Nossa posição é totalmente 
contrária a candidaturas que pre-
gam o ódio, o medo e soluções 
simplistas para os nossos com-
plexos problemas políticos, sociais 
e econômicos. Não gostaríamos 
de ver novamente o Brasil sendo 
governado por pessoas desqualifi-
cadas, violentas e indiferentes ao 
diálogo e às diferentes opiniões 
existentes na sociedade.

Defendemos o voto nos candi-
datos progressistas e democráti-
cos, que têm sensibilidade social 
e vontade política para recolocar o 

MIGUEL TORRES, presidente do Sindicato,
da CNTM e interino da Força Sindical.

País nos trilhos do desenvolvimen-
to: com investimentos nos setores 
produtivos, na indústria nacional, 
nas áreas sociais (educação, saú-
de e cultura), na tecnologia, na 
geração de emprego de qualidade, 

na garantia dos direitos da classe 
trabalhadora, na justa distribuição 
de renda e na inclusão de todos 
os brasileiros e brasileiras na 
produção e no usufruto das 
riquezas nacionais.

METALÚRGICOS DEFENDEM
democracia, desenvolvimento e paz social

Constituição Federal completa 30 anos
A nossa Constituição Cidadã foi promulgada em 

5 de outubro de 1988 e representou um marco 
na História do Brasil para evitar abusos de poder do 
Estado e direcionar o País nos caminhos da liberda-
de, da democracia, da cidadania e da justiça social.  
Vale a pena celebrar a Constituição Federal de 1988, 

que contou com sugestões do movimento sindical na 
sua elaboração, e lutar por seu aperfeiçoamento, pelo 
desenvolvimento da democracia e pela ampliação dos 
direitos da maioria da população brasileira que, sem 
dúvida alguma, é formada por pessoas honestas e 
trabalhadoras. 

SALVE A DEMOCRACIA!

7 DE OUTUBRO 
DOMINGO - 8 ÀS 17H
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Nesta reta final das eleições, os diretores, diretoras e equipes 
distribuem o informativo “o Metalúrgico”, mobilizando a categoria 
para votar com consciência de classe e defender conquistas 
históricas como o 13º salário e as aposentadorias.
Também buscam fazer mais sócios para fortalecer o Sindicato
nas negociações com os patrões, divulgam as ações da campanha 
2018 pela renovação da Convenção Coletiva e conquistam
mais benefícios, PLR e melhorias nas condições de trabalho. 

Nas portas de fábrica,
na luta com os metalúrgicos!

GRAVER 
Diretor Nivaldo e equipe

RESIST 
Diretor Érlon e equipe

MARF 
Equipe do diretor Érlon

STEK - Equipe do diretor Uélio 
acompanha eleição da Cipa

BRAITA 
Diretor Biro e equipe

FRITOMAQ 
Equipe do diretor Maloca

HIDROMETER 
Diretora Sonete

ARAME ROMA 
Diretora Sonete

GDL SP E GRADIMETAL GUARULHOS 
Diretor Josias e equipe

GP CABOS 
Diretora Alsira e equipe

DRAVA METAIS 
Equipe do diretor Carlão

ATTOW 
Equipe do diretor Rodrigo de Morais
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FIQUE SÓCIO(A) DO SEU SINDICATO!

Nas portas de fábrica, na 
luta com os metalúrgicos!

PEXTRON 
Diretor Ninja

SUBRES
Diretor Bombeirinho e equipe

MAUSER
Diretor Érlon e equipe

LORENZETTI e ALAC 
Diretor Ninja

Diretor Carlão representou o 
Sindicato e a Força Sindical 
SP na celebração dos 30 anos 
da Constituição Federal

NENHUM 

DIREITO 

A MENOS!

MIGUEL TORRES participou 
nesta sexta, 5, de debate no 
Ministério Público do Trabalho 
em Brasília.

Em pauta: melhorias na 
atuação do MPT perante 

a “reforma” trabalhista 
e os demais desafios 

no mundo do trabalho.


