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Continuam os ataques ao movimento sindical 
brasileiro, sempre de forma preconceituosa 

para confundir a opinião pública e com a nítida 
intenção de enfraquecer as entidades que têm 
história, tradição, força para defender os inte-
resses da classe trabalhadora e influência nas 
decisões políticas.

No entanto, mesmo neste momento ainda 
muito difícil para o sindicalismo e para toda 
a sociedade brasileira, é preciso ter coragem, 
acreditar que dias melhores virão e partir para 
novas ações.

Devemos ampliar as conversas com os traba-
lhadores e as trabalhadoras nas empresas, nas 
portas de fábrica e nos bairros de origem, ouvir 
suas reivindicações, conhecer mais e entender seus 
modos de vida e respeitar o pensamento de todos.

A partir deste diálogo, diário, permanente 
e saudável, precisamos também reforçar a 
importância de nossa militância na defesa 
dos direitos, do desenvolvimento industrial 

É PRECISO TER 
FORÇA, SEMPRE!

e produtivo, dos empregos, dos salários, das 
condições dignas de trabalho e da requalificação 
profissional diante das grandes transformações 
tecnológicas.

Juntos, movimento sindical e trabalhadores 
organizados, somos muito mais fortes para en-
frentar coletivamente os desafios das relações 
de trabalho, inclusive mais conscientes e prepa-
rados politicamente para decidir quem queremos 
que nos represente nos governos e parlamentos.

Pois, afinal de contas, através da política, do 
voto e da participação conseguiremos ampliar 
nossa representatividade popular, social e tra-
balhista, com força e expressão para exigir mu-
danças, melhorias nas condições de trabalho e 
de vida, respeito aos direitos e plena cidadania.

MIGUEL TORRES
Presidente da Força Sindical,

da CNTM e do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo e Mogi das Cruzes

Sindicato informa e mobiliza a categoria
Estamos nas 
fábricas e empresas 
metalúrgicas 

levando informações de 
interesse da categoria, 
ouvindo reivindicações e 
mobilizando os trabalhadores 
e as trabalhadoras nas ações, 
incluindo protestos e greves, 
em defesa dos direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, 
dos empregos, dos salários e 
do trabalho decente.

Uma publicação contra 
a Carteira Verde e 
Amarela, prevista na 

MP 905 do governo, também 
está sendo distribuída aos 
companheiros e companheiras 
nas fábricas. Esta nefasta MP 
mexe em inúmeros artigos da 
CLT, é uma ameaça aos direitos 
da classe trabalhadora e vai 
aumentar o desemprego, a 
informalidade e a precarização 
nas relações de trabalho. 

Também temos 
a missão de 
levar adiante a 

campanha permanente 
de Sindicalização como 
forma de manter, com mais 
sócios e sócias, o Sindicato 
forte e estruturado para as 
negociações com os patrões 
em busca de melhores 
condições de trabalho e 
mais conquistas e benefícios 
para todos. Participe!  



AFIGRAF 
Diretor Ceará

MEAC 
Diretor Lourival e assistente

IBEDAL 
diretor Curió e assistente

NARVAS 
Diretora Yara

RETÍFICA VILA ANASTÁCIO 
Diretora Sonete

ELOY COGUETO 
Diretora Sonete

METAFÓRIO 
Diretor Maurício Forte

LOOPSMOL 
Diretor Curió

NEADE 
Diretor Ninja

TRANAL 
Diretora Alsira

GUERREIRO VIANA 
Diretor Biro

MOREIRA 
Diretor Nivaldo e assistente

MAGNO PEÇAS 
Diretor David Martins e assistente

NORTELLE 
Diretora Yara

VENTISILVA 
Diretor Mixirica
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DIRETORIA NAS FÁBRICAS
nenhum direito a menos!



APROVEITE AS VANTAGENS E OS BENEFÍCIOS!
FIQUE SÓCIO(A).
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ASM 
Assistente do diretor Érlon

GASTECNICA 
Assistente do diretor Érlon

POLICOM 
Assistente do diretor Carlão

CERRI 
Assistente do diretor Érlon

MELLO 
Assistentes do diretor Carlão

REAL PERFIL 
Assistente do diretor Chico Pança

COMBUSTOL METALPÓ 
Assistente do diretor Alemão

NAKAHARA NAKABARA 
Assistentes do diretor Sales

WARD 
Assistente do diretor Nelson

EQUIPES DA DIRETORIA

O sorteio para as vagas no Clube de Campo de 
Mogi das Cruzes e para o Centro de Lazer de 

Praia Grande será realizado em 8 de fevereiro, 
sábado, no Sindicato dos Metalúrgicos, Rua 
Galvão Bueno, 782, Liberdade, São Paulo-SP.

A distribuição de senhas será das 8h às 
9h30, no andar térreo, e o sorteio começará 
às 10h, no Auditório.O sócio do Sindicato 
precisa trazer a carteirinha e estar em dia com 
as mensalidades.

A senha também pode ser retirada pelo de-
pendente: apresentando os documentos do sócio 
(carteirinha e documento pessoal) e documentos 
próprios: carteirinha de dependente (se tiver) e 
documento pessoal.

Sorteio de 
vagas será 
no dia 8 de 

fevereiro


