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NA
LUTA
POR
UM REAJUSTE DIGNO E PELAS

CONQUISTAS DA CONVENÇÃO COLETIVA
JAÉLCIO SANTANA

A

Campanha Salarial 2020 está em
andamento. Já entregamos a pauta
de reivindicações, as negociações com os
grupos patronais prosseguem e o nosso
Sindicato mobiliza a categoria diariamente
nas empresas e portas de fábrica como
forma de pressão para exigir respeito ao
que reivindicamos.
Lutamos por um reajuste digno e pelas
conquistas da Convenção Coletiva de

Trabalho, superiores à legislação, que não
são presentes do governo nem dos patrões.
É preciso participar das mobilizações e
assembleias e fortalecer o Sindicato nas
negociações para conquistar tudo isto!
A Campanha, unificada entre os 53 sindicatos filiados à Federação dos Metalúrgicos
e à Força Sindical, representa em torno de
800 mil trabalhadores no Estado de SP com
data-base em 1º de novembro. Participe!

UNIÃO FAZ A FORÇA!

Apoiamos também as campanhas
com data-base em setembro, para que
conquistem os melhores acordos possíveis, pois
isto ajudará muito em nossas negociações e conquistas. A nossa categoria metalúrgica trabalhou
muito neste ano, mesmo sob os riscos da pandemia. Merece, portanto, este reconhecimento
por parte dos patrões e precisa reconquistar o
poder de compra dos salários para garantir qual-

idade de vida para as suas famílias e fazer a
roda da economia continuar girando contra a
crise, pelo emprego e pela renda!”.
MIGUEL TORRES
Presidente da Força Sindical,
da CNTM e do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo
e Mogi das Cruzes.
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AUXÍLIO EMERGENCIAL

O

600 REAIS MENSAIS
ATÉ, NO MÍNIMO, DEZEMBRO!

fim do auxílio
emergencial no
final deste ano levará
1/3 do País à pobreza,
ampliando em torno
de 16 milhões o número de pessoas pobres. É uma situação
preocupante, ainda
mais se o desemprego continuar aumentando e o PIB não der sinais positivos
de recuperação.
Queremos, então, que o presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, coloque urgente para debate e
votação a MP 1.000, do governo, que
reduziu o auxílio para os insuficientes
300 reais.
Nossa luta é pelo retorno imediato do
valor integral de R$ 600 mensais até no
mínimo dezembro ou até quando durar as
crises econômica e sanitária da covid-19.
Se os 600 garantiram a sobrevivência

ELEIÇÕES

de milhões de brasileiros, com certeza
continuarão ajudando, evitando assim o
pior: o crescimento da
pobreza, da miséria e
dos riscos sociais.
Temos como ferramentas nesta mobilização o abaixo-assinado www.
change.org/p/pela-manutenção-do-auxílio-emergencial-de-600-reais-até-dezembro e o site napressao.
org.br.
Os deputados precisam expor se
estão do lado do povo brasileiro ou não
e se vão ou não ajudar o Brasil a sair
destas crises e voltar a crescer.
Reivindicamos também o acréscimo
de duas parcelas ao seguro-desemprego
e frentes de trabalho emergenciais.

Participe!
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MÁRCIO FRANÇA
RECEBE PROPOSTAS DA
CLASSE TRABALHADORA

Acesse:
napressao.org.br

ELEIÇÕES SINDICAIS

Trabalhadores e dirigentes sindicais encontraram-se no dia
8 de outubro, na sede do nosso Sindicato, com o candidato a
prefeito de São Paulo pelo PSB, Márcio França, e o vice Antonio
Neto (PDT). Eles falaram sobre suas propostas para a cidade e
receberam um documento com as nossas reivindicações.

CONFIRA ALGUMAS REIVINDICAÇÕES:
• GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA DIGNA, TRABALHO DECENTE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
• FRENTES DE TRABALHO EMERGENCIAIS CONTRA A CRISE.
• BILHETE ÚNICO GRATUITO PARA OS DESEMPREGADOS.
• POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E DE APOIO AOS MORADORES DE RUA.
• INVESTIMENTOS E MELHORIAS URBANAS QUE GARANTAM SANEAMENTO BÁSICO,
SAÚDE, MORADIA, EDUCAÇÃO E TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS.

Participe das eleições municipais de novembro!

(Edital de convocação das eleições)
Jornal Agora – 10 de outubro de 2020

