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CENTRAIS VOLTAM A SE REUNIR NESTA 4ª 
PARA ORGANIZAR DIA DE LUTA EM AGOSTO
Força Sindical, CUT, UGT, CTB, Nova Central, 

CSB, Intersindical farão nesta quarta (11), na 
sede do Dieese, a segunda reunião para organizar 
a realização de um Dia Nacional de Luta pelo 
Emprego e implementação da Agenda Prioritária 
da Classe Trabalhadora.

Miguel Torres, presidente da Força Sindical, 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi e da CNTM, afirma que a crise é grave, 
aprofundou o desemprego e a produção e que 
é preciso difundir ao máximo as propostas da 
Agenda para reverter esse quadro.

“A desigualdade está aumentando, temos 
a população sem perspectiva de melhora e um 
governo sem nenhuma política de desenvolvi-
mento. Para crescer é preciso haver emprego e 
renda”, afirmou.

Para Miguel, a Agenda da Classe Trabalha-
dora é uma alternativa, que deve ser debatida 
amplamente por todos os sindicatos com suas 

João Goulart, dia 13, no Sindicato
Eleições 2018

Oficina de Gestante

Na próxima sexta-feira, dia 
13/7, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes 
receberá o pré-candidato à Presi-
dência da República pelo PPL, João 
Goulart Filho. O encontro com os tra-

balhadores 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 trabalha-

dora e apresentar a nossa pauta. As 
eleições gerais de outubro estão aí 
e temos que estar atentos aos can-
didatos, votar com consciência em 
quem defende os trabalhadores e 
não reeleger quem votou contra nós.

O Departamento da 
Mulher, do Sindicato, 
coordenado pela dire-
tora Leninha, realizará 
na próxima sexta-feira, 
dia 13, a 4ª Oficina das 

Mulheres Metalúrgi-
cas. O tema do nosso 
encontro é “Protagonis-
mo feminino para um 
nascer mais humano”. 
Como nascemos? Como 

queremos que nossos 
filhos nasçam? Como 
nos preparar para o 
parto,  com humani-
zação, consciência e 
segurança?

bases, sobretudo no período eleitoral. “São 22 
pontos como propostas para superar esse mo-
mento tão difícil”, afirma.

Dia de luta - A primeira reunião de organi-
zação foi dia 4 e analisou a situação alarmante 
de 13 milhões de desempregados, 25 milhões de 
subocupados, entre outros números.

Segundo Clemente Ganz Lúcio, diretor-técnico 
do Dieese, o combate ao desemprego se tornou 
questão prioritária para o movimento sindical.

(Agência Sindical)
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NOSSA COMUNICAÇÃO
 A diretoria e a assessoria do Sindicato estão levando o jornal “o metalúrgico” 

aos trabalhadores nas fábricas. O jornal é um meio de comunicação com a 
base e é entregue de mão e mão. Muitas vezes, o contato é rápido porque o 

trabalhador não pode se atrasar para o início do turno. Outras vezes, é possível 
conversar com o pessoal e falar dos efeitos nocivos da reforma trabalhista e da 
terceirização ampla, da falta de correção da tabela do Imposto de Renda e da 
importância de os trabalhadores se sindicalizarem para fortalecer as lutas do 

Sindicato e a mobilização da categoria. A luta não para!

AÇOS RADIAL (zona leste)

DICORTE (zona sul)

AMPLICABOS (zona norte)

ERGOLIFE (zona sul)

BRAITA USINAGEM (zona sul)

ESQUADRIFAZIO ESQUADRIAS (zona sul)

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

AÇÕES NAS 
FÁBRICAS

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

ABBAS 
(zona leste) 
Equipe do diretor 
Mixirica com 
trabalhadores 
envolvidos nas 
eleições da Cipa
na empresa.

RODOTEC (zona oeste)


