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O VALOR DE NOSSAS LUTAS

Em gesto de apoio, Miguel Torres
encontra-se com o ex-presidente Lula no ABC

Projeto Mais Livros

O movimento sindical que 
sempre foi atuante, mesmo 

diante das inúmeras dificulda-
des, continua cumprindo a sua 
missão histórica de defender os 
direitos, os salários e os empre-
gos da classe trabalhadora.

Exemplo importante foi a 
recente conquista do reajuste 
salarial, com abonos e manu-
tenção das cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva, para os cer-

No sábado, 9 de novembro 
de 2019, um dia após a sua 

saída da prisão em Curitiba/
PR, o ex-presidente Lula fez um 
discurso em frente ao Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, em São 
Bernardo do Campo, e conversou 
com o nosso presidente Miguel 
Torres e outros líderes sindicais. 

A diretoria Leninha or-
ganizou no térreo do 

Sindicato, na sexta, 8, 
uma apresentação de 
livros do Mais 
Livros: projeto 
que fomenta 
o hábito da 
leitura e faz 
chegar à famí-
lia metalúrgica (crianças, 
jovens e adultos) livros 
de qualidade. Portanto, 

ca de 800 mil metalúrgicos por nós 
representados no Estado de SP.

Esta vitória e também a de 
outras importantes categorias, 
no País todo, injetam milhões na 
economia e mostram à sociedade 
que os trabalhadores e o movi-
mento sindical continuam sendo 
um alicerce contra a crise e o 
caos social.

Merecemos respeito e exigi-
remos sempre a liberdade para 

lutar pela retomada do desenvol-
vimento econômico, com trabalho 
decente, distribuição de renda, 
cidadania e justiça social para 
todos os brasileiros e brasileiras.     

MIGUEL TORRES
Presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos de
São Paulo e Mogi das Cruzes, 

CNTM e Força Sindical

os trabalhadores e as tra-
balhadoras metalúrgicas 
que vieram à Assembleia 
da conquista do reajuste, 

do abono e 
das cláusulas 
da Conven-
ção Coletiva 
t o m a r a m 
contato com 

esta importante ação so-
cial, política, humanista 
e cultural. 

LIVROS
MAIS QUARTA-FEIRA,

13 DE NOVEMBRO,
A PARTIR DAS 9H 

Praça Ramos, em frente 
ao Teatro Municipal, 
centro de São Paulo

ATO DAS
CENTRAIS SINDICAIS
contra o desemprego

e o pacote de maldades 
do governo

PARTICIPE!

EM GESTO DE APOIO,
MIGUEL TORRES
ENCONTRA-SE COM O
EX-PRESIDENTE LULA NO ABC
No sábado, 9 de novembro de 2019,
um dia após a sua saída da prisão em 
Curitiba/ PR, o ex-presidente Lula fez 
um discurso em frente ao Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do 
Campo, e conversou com o nosso presidente 
Miguel Torres e outros líderes sindicais.

AÇÃO DA CNTM E DECISÕES DO STF PROTEGEM A VIDA
Agradecemos o Supremo Tribunal 

Federal e seus ministros por 
terem mantido a decisão, tomada 
em maio pelo plenário, que proíbe 
o trabalho de gestantes e lactantes 
em atividades com qualquer grau de 
insalubridade.

A decisão, favorável à ação mo-

vida por nossa Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores Metalúrgicos, é 
de amplo alcance e reforça a imagem 
do STF como uma instituição forte e 
democrática, com sensibilidade social 
para garantir o que é justo para a 
sociedade brasileira e, neste caso, 
em especial, para as mães gestantes 

e lactantes e seus filhos.
O mesmo não podemos dizer 

do atual governo federal que 
questionou a decisão do STF por 
intermédio de um recurso da 
Advocacia-Geral da União (AGU). 
Parabéns STF, parabéns CNTM. A 
luta faz a lei!
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AMPLICABOS 
Diretor Érlon e assistente

EDIPAR 
Diretor Biro

CARTEC 
Diretor Maurício Forte

PRM 
Diretor Érlon

SEGULA 
Diretor Érlon

AS. CALHAS 
Diretor Nivaldo

MICROMIL 
Diretora Alsira

RAYFLEX 
Diretor David Martins

REFIGEL 
Diretor Bombeirinho

CONFLANGE 
Diretor Curió

PREMENA 
Diretora Alsira

Convenções Coletivas
de 2019 são assinadas

na Federação
Nesta segunda, 11, na Federação dos Me-

talúrgicos do Estado de SP, foram realiza-
das as assinaturas com os grupos patronais 
Sicetel, Siescomet, Sifesp, Simefre e Sinafer 
das Convenções Coletivas de Trabalho. Esta-
vam presentes o secretário-geral do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das 
Cruzes, o Arakém, o presidente da Federação, 
Eliseu Silva Costa, e o secretário-geral Cláudio 
Magrão, entre outros dirigentes metalúrgicos.

As convenções contemplam o que catego-
ria metalúrgica aprovou em assembleias: 3% 
de reajuste salarial (aumento real incluso), 
6% de abono salarial, pisos corrigidos pelo 
mesmo reajuste do salário e manutenção 
das conquistas sociais, que são superiores 
à legislação. Na terça, 12, estão previstas 
assinaturas com os grupos Sindipeças, Sin-
diforja e Sinpa, Sindimaq e Sinaees. A luta 
prossegue!

DIRETORIA NAS FÁBRICAS

Defender a

Convenção Coletiva é 

garantir os direitos!
CAMPANHA 2019



SINDICALIZE-SE!
A CONQUISTA É MAIOR QUANDO LUTAMOS  JUNTOS.

FIQUE SÓCIO(A)
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metalurgicossp @metalurgicossp/SindicatoMetalurgicosSP

Siga o seu Sindicato nas redes sociais

ACESSE WWW.METALURGICOS.ORG.BR E SAIBA MAIS

EQUIPES DA DIRETORIA

DOMINGUES 
Ação na base da diretora Yara

REEME 
Assistente do diretor Teco

MJ 
Ação na base da diretora Yara

SCORPIOS 
Assistentes do diretor Rodrigo de Morais

TECNAN 
Assistente do diretor Nelson

Defender a

Convenção Coletiva é 

garantir os direitos!
CAMPANHA 2019
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Agradecemos o Supremo Tribunal 

Federal e seus ministros por 
terem mantido a decisão, tomada 
em maio pelo plenário, que proíbe 
o trabalho de gestantes e lactantes 
em atividades com qualquer grau de 
insalubridade. 

A decisão, favorável à ação 

movida por nossa Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Metalúr-
gicos, é de amplo alcance e reforça a 
imagem do STF como uma instituição 
forte e democrática, com sensibilida-
de social para garantir o que é justo 
para a sociedade brasileira e, neste 
caso, em especial, para as mães 

gestantes e lactantes e seus filhos.
O mesmo não podemos di-

zer do atual governo federal que 
questionou a decisão do STF por 
intermédio de um recurso da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU). 
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luta faz a lei!
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Federal e seus ministros por 
terem mantido a decisão, tomada 
em maio pelo plenário, que proíbe 
o trabalho de gestantes e lactantes 
em atividades com qualquer grau de 
insalubridade. 

A decisão, favorável à ação 

movida por nossa Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Metalúr-
gicos, é de amplo alcance e reforça a 
imagem do STF como uma instituição 
forte e democrática, com sensibilida-
de social para garantir o que é justo 
para a sociedade brasileira e, neste 
caso, em especial, para as mães 

gestantes e lactantes e seus filhos.
O mesmo não podemos di-

zer do atual governo federal que 
questionou a decisão do STF por 
intermédio de um recurso da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU). 
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Projeto Mais Livros
A diretoria Leninha organizou no 

térreo do Sindicato, na sexta, 8, 
uma apresentação de livros do Mais 
Livros: projeto que fomenta o hábito 
da leitura e faz chegar à família me-
talúrgica (crianças, jovens e adultos) 
livros de qualidade. Portanto, os 

trabalhadores e as trabalhadoras me-
talúrgicas que vieram à Assembleia 
da conquista do reajuste, do abono e 
das cláusulas da Convenção Coletiva 
tomaram contato com esta importante 
ação social, política, humanista e 
cultural.


