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Dirigentes da Força Sindical 
decidiram que vão procurar 

as coordenações das campa-
nhas dos candidatos ao governo 
de São Paulo, Márcio França, 
e à Presidência da República, 
Fernando Haddad, para um 
eventual apoio diante do forta-
lecimento da luta coletiva e na-
cional por uma sociedade mais 
justa para todos os brasileiros 
e brasileiras.

A reunião foi realizada nesta 
segunda, 8 de outubro, na sede 
da central em São Paulo, com 
presenças de representantes 
de Confederações, Federações e 
Sindicatos filiados à central, di-
rigentes nacionais e presidentes 
das instâncias estaduais.

“Continuaremos na resis-
tência pelos direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários e 

FORÇA SINDICAL VAI DIALOGAR 
COM HADDAD E MÁRCIO 

FRANÇA NO SEGUNDO TURNO

por mais benefícios para a clas-
se trabalhadora, com unidade 
nas ações sindicais, apoiando 
quem tem compromisso com a 
soberania nacional e popular 
e os projetos para a retomada 
do desenvolvimento do Brasil”, 
diz Miguel Torres, presidente 
interino da Força Sindical e 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes e da CNTM.

O secretário-geral da Força 
Sindical, João Carlos Gonçalves, 
o Juruna, também ressaltou a 
necessidade de fortalecimento 

desta luta pela pauta trabalhis-
ta e econômica e por questões 
sociais, com ênfase “na geração 
de emprego, melhores salários, 
distribuição de renda e melho-
rias nas condições de vida da 
população brasileira”.

Os demais dirigentes pre-

sentes à reunião também defen-
deram atenção e mobilização 
contra a “reforma” da Previdên-
cia, do Temer, que acabará com 
as aposentadorias públicas, e 
contra os constantes ataques à 
democracia e aos movimentos 
sociais e sindicais.
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Os diretores e as diretoras do Sindicato, com apoio 
de suas equipes, fazem encontros diários com os 
trabalhadores metalúrgicos e as trabalhadoras para 
mobilizá-los na campanha 2018 pela renovação da 
Convenção Coletiva de Trabalho. Também buscam fazer 
mais sócios para fortalecer o Sindicato nas negociações 
com os patrões e organizam ações e greves para exigir 
o pagamento correto dos salários, o cumprimento dos 
acordos e as melhorias nas condições de trabalho.

A resistência, com a categoria 
nas portas de fábrica, continua!

OXIGEL  
Diretora Cristina e equipe

INDEBRAS 
Diretor Érlon e equipe

SPOT JAGUARA 
Diretor Érlon e equipe

LOOPSMOL 
Diretor Curió e equipe

CURTI 
Equipe do diretor Sales

ESTILO ÚNICO 
Diretor Nivaldo e equipe

ESMALTEX 
Diretor Mixirica e equipe
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