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EM DEFESA DO BRASIL, DA 
DEMOCRACIA E DA PAZ SOCIAL

CENTRAIS SINDICAIS 
DECLARAM APOIO À 
HADDAD-MANUELA,
com entrega de um
documento unitário em
defesa da democracia, do 
desenvolvimento e dos
direitos da classe trabalhadora.

JAÉLCIO SANTANA

MIGUEL TORRES
Presidente interino da

Força Sindical e presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Paulo e Mogi das Cruzes
e da CNTM

O Temer conseguiu aprovar 
terríveis retrocessos, mesmo 

sendo o mais impopular de todos 
os presidentes da República. Ter-
ceirização, “reforma” trabalhista 
e congelamento por 20 anos dos 
investimentos em saúde, edu-
cação e segurança são alguns 
destes retrocessos.

Corremos agora o risco de o 
governo, embalado pelo cresci-
mento da onda conservadora, 
insistir na aprovação da “refor-
ma” da Previdência e finalmente 
concluir sua última maldade: des-
truir as aposentadorias públicas 
e fortalecer os planos privados 
dos bancos.

Se a dupla militar Bolsonaro-
-Mourão for eleita a situação de 
crise econômica pode piorar ain-
da mais, com empobrecimento da 
classe média, volta das classes 
menos favorecidas aos bolsões 
de miséria, aumento dos índices 
de violência e queda do Brasil no 

ranking mundial dos países em 
desenvolvimento. 

Bolso-Mourão não são ape-
nas nossos adversários políticos. 
São nossos inimigos. Eles defen-
dem o extermínio do movimento 
sindical e dos movimentos so-
ciais, estão se lixando para a 
história de lutas e conquistas da 
classe trabalhadora e ignoram as 
reais necessidades dos setores 
produtivos do País.

Além de intensificarem a 
destruição dos direitos, como de-
sejam os “homens” gananciosos 
do mercado, se seguirem o script 
autoritário que apresentam à 
opinião pública, farão isto na im-
posição, na marra e na porrada.

Precisamos entender a di-
nâmica política do momento e 
não dar aval para a truculência, 
o ódio e o medo comandarem o 
Brasil. 

Neste segundo turno, diante 
das duas candidaturas à pre-

sidência da República, a opção 
democrática é votar na chapa 
Haddad-Manuela. Eles já se 
comprometeram em revogar ou 
minimizar os efeitos nocivos 
da “reforma” trabalhista, estão 
abertos ao diálogo com os amplos 
setores produtivos para recolocar 
o País nos trilhos do desenvol-
vimento e são essencialmente 
democráticos.

Se você está indeciso(a), mas 
é democrata e não deseja ser 
comandado por políticos adeptos 
da violência, faça esta reflexão. 
Vote na opção democrática deste 
segundo turno e continue mobili-
zado para cobrar soluções con-
tra a crise, pela retomada 
do desenvolvimento, com 
mais trabalho decente 
e renda para todos e 
todas.

Não entre para 
a história como 
alguém que deu 

um aval, por intermédio do voto, 
para o crescimento do fascismo 
no Brasil. 
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Debates e ações com os 
trabalhadores e as trabalhadoras 

ALFAMETAL 
Diretora Sonete.

TRINEVA 
Diretora Alsira e equipe.

MICHELETTI 
Equipe da diretora Yara, em ação

por uma justa PLR.

CARDAN BRAZ 
Equipe do diretor Nelson. 

J EMPEY 
Diretora Alsira e equipe.

ABBAS 
Diretor Mixirica e equipe.

ERLI CONSERLI 
Equipe do diretor Maloca. Também em pauta: 

possível greve pelos salários de setembro.

ALFA LAVAL  
Diretor Érlon e equipe.

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 
e pelo reajuste salarial, com avanços que garantam a manutenção da estrutura de 
lutas do Sindicato. O informativo “o Metalúrgico”, de mobilização em defesa das 

aposentadorias, também é divulgado, fazem campanhas de sindicalização e ações 
por PLR, acordos e melhorias nas condições de trabalho.
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A resistência, com a categoria 
nas portas de fábrica, não para!

AUTOSPLACE 
Diretor Alemão e equipe

UNITRON  
Diretor Chico Pança e equipe.

NIPRA 
Diretor Adriano Lateri e equipe, com aprovação 
da PLR (pagamento em outubro/18 e abril/19).

SALGUEIRO
Diretor Maurício Forte e equipe. 

Ação contra atrasos de pagamentos.

AMANTEC 
Diretor Nivaldo e equipe.

CASARINI  
Diretor Chico Pança e equipe.

AÇO DEC 
Diretor Bombeirinho

THECTEM 
Equipe do diretor Biro.

MONTEPINO 
Diretor Donizete e equipe, em defesa dos 

pagamentos, férias e vale-transporte.

NENHUM A DIREITO

A MENOS!

SICAP e IGAL - Diretor Maurício Forte 
e equipe. Também em pauta: a PLR e a 

implantação da SicoobMetalcred.
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FIQUE SÓCIO(A)
DO SINDICATO!

FORTALEÇA
A LUTA  DO 

SINDICATO.
DORMER

Diretor José Silva e equipe, com entrega 
do informativo “o Metalúrgico”.


