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86
ANOS

de Lutas e
Conquistas

SINDICATO DOS METALÚRGICOS

de São Paulo e Mogi das Cruzes
1932-2018

Na quinta-feira, 27 de dezem-
bro, logo após o Natal, o 

nosso Sindicato completará 86 
anos de lutas e conquistas para a 
categoria metalúrgica. Em todos 
estes anos, de pioneirismo, resis-
tência e vanguarda, o Sindicato 
defendeu a unidade de ação sin-
dical em defesa dos interesses da 
classe trabalhadora, mobilizando 
os trabalhadores em inúmeras 
ações por melhores condições de 
trabalho, aumentos de salário e 
mais direitos.

Os metalúrgicos lutaram com o 

Sindicato pela redemocratização, 
contra o autoritarismo, por avanços 
dos direitos da classe trabalhadora 
na Constituição Cidadã de 1988, 
pelo estado democrático de direi-
to e pelas liberdades duramente 
conquistadas ao longo das últimas 
três décadas.

Seguimos em frente, amplian-
do o patrimônio e os benefícios 
dos metalúrgicos, organizando 
assembleias, protestos, greves 
e ações permanentes nas portas 
de fábrica, garantindo impor-
tantes conquistas e avanços.  
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SINDICATO
COMPLETARÁ 86 ANOS

NO DIA 27 DE DEZEMBRO

Participamos atu-
almente das ações 
unificadas do mo-
vimento sindical 
pela retomada do 
desenvolvimento 
econômico do País, com valoriza-
ção da indústria nacional, geração 
de emprego, trabalho decente, 
salário digno, melhores condições 
de trabalho e de vida, justiça 
social, cidadania e mais direitos 
para a classe trabalhadora e para 
a sociedade brasileira em geral. 

Nosso muito obrigado aos tra-

balhadores metalúrgicos, dirigen-
tes, ativistas, cipeiros, delegados 
sindicais e funcionários que sempre 
apoiaram e contribuíram com o 
Sindicato nestes anos todos. Pa-
rabéns Sindicato, por lutar, resistir 
e garantir avanços e conquistas!

Diretoria

Prosperidade! 

É o que esperamos que aconteça para todos os companheiros e companheiras 
de luta, dirigentes, trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias. Vamos 
seguir mais fortes e unidos em 2019, transformando as dificuldades 
em desafios a serem superados. Com saúde, amizade, fraternidade, 
coragem, alegria e fé na vida!  

Miguel Torres
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo 

e Mogi das Cruzes, da CNTM e Força Sindical
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Mobilizações
Nossa Convenção Coletiva garante direitos a toda a categoria. Muitos benefícios são extensivos aos 

dependentes. Procure o Sindicato. Fique sócio. Vale a pena ser sindicalizado, participar das ações, ter 
uma identidade de classe e usufruir dos benefícios, das conquistas salariais e da nossa rede de serviços.

NENHUM DIREITO A MENOS!

FORTALEÇA 
ESTA LUTA

METALURGICOS.ORG.BR

ASSOCIE-SE!

Sindicato participa
de pacto pela democracia

Os diretores Adriano Lateri 
e Leninha representaram o 

Sindicato na quinta, 13 dezembro 
2018, na Faculdade de Direito da 
USP, em São Paulo, no lançamento 
de um manifesto em nome da de-
mocracia. Participaram dirigentes 
sindicais, artistas, estudantes, 
intelectuais e representantes de 
movimentos sociais.

O manifesto defende a união 

dos democratas em 
defesa da Const i -
tuição de 1988, do 
estado democrático 
de direito e contra o 
dissolução das “li-
berdades duramente 
conquistadas ao lon-
go das últimas três décadas” 
e firma compromisso com a 
pluralidade, a diversidade cul-

ATENÇÃO

FAKE

tural, de crenças e de com-
portamento e os avanços 
sociais.

FELITRON 
Equipe 
Lourival

ROTOFLEX 
e FIPLAST 
Equipe Teco

JOBI 
Teco e 
equipe
Sales

SILVERLUX 
Equipe 
Alsira

RCM 
Equipe 
Nelson

OLVER DO 
BRASIL 
Érlon e 
equipe

ST JAMES 
Alsira e 
equipe

BRASFORMA 
Bombeirinho

UNITRON 
Chico Pança 
e equipe

SICAP e 
IGAL 
Maurício 
Forte e 
equipe


