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BAIXE O APLICATIVO DO
SINDICATO E CONCORRA A

PRÊMIOS INCRÍVEIS!
ESTÁ VALENDO A CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO PREMIADA
ção cadastral, indique novos
sócios(as), e acompanhe o
andamento da Campanha
de Sindicalização Premiada. Se você ainda não é
sócio(a), aproveite, sindicalize-se!
Com estas ações você
receberá mais cupons e
terá mais chances nos
sorteios de prêmios
incríveis. Boa sorte!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

N

osso objetivo é ampliar
o número de sócios(as)
e fortalecer o Sindicato perante os grandes desafios que temos pela frente
para defender os empregos, o
poder de compra dos salários,
os benefícios e os direitos da
categoria metalúrgica.
Participe, baixe o aplicativo
(através do QR Code nesta
página), faça a sua atualiza-
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12 HOSPEDAGENS NO CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
12 HOSPEDAGENS NO CENTRO DE LAZER (COLÔNIA) DA PRAIA GRANDE
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12 SANDUICHEIRAS GRILL BRITÂNIA
8 BATEDEIRAS PLANETÁRIA MONDIAL
8 FRITADEIRAS ELÉTRICAS AIR FRYER MONDIAL
S
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8 LIQUIDIFICADORES PHILIPS WALITA
PRÊMI
12 BICICLETAS CALOI ARO 26
8 SMARTPHONES SAMSUNG
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PRÊMIOS DO SORTEIO DO

DIA 10 DE DEZEMBRO

Posicione a câmera de
seu celular no QR Code,
escaneie e saiba mais.
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EDITORIAL

TEMPO DE MUDANÇAS!

C

ompanheiros e companheiras. Neste
segundo semestre de 2022 temos
uma série de ações para juntos melhorarmos a vida da classe trabalhadora e
do povo brasileiro.
Estamos tocando em frente a nossa
Campanha Salarial, a arrecadação de
alimentos e agasalhos para as pessoas
mais vulneráveis e a sindicalização premiada com sorteios de prêmios incríveis
para os sócios(as).
Participamos de inúmeros atos em
defesa da Democracia e do Estado
de Direito, como o de 11 de agosto,
na Faculdade de Direito do Largo São
Francisco (foto ao lado).
As eleições de outubro são cruciais.

As eleições
de outubro são
cruciais para a
vida de todos nós.
OPINIÃO

Por intermédio do voto de cada um nas
urnas eletrônicas iremos escolher os
projetos que queremos para o Brasil e
para o Estado de São Paulo.
Não podemos continuar do jeito
que está o País, com governos e parlamentos desqualificados para cuidar da

maioria da população e sem interesse
algum de ouvir as reivindicações da
classe trabalhadora que é a que produz
as riquezas do País.
Chega de desemprego, ataques aos
direitos, destruição do meio ambiente,
alto custo de vida, fome, violência e

Nossas ações

om união, diálogo, ações de solidariedade, organização e consciência de classe, nós teremos muito
mais condições de lutar por melhorias
nos locais de trabalho e nos bairros
onde residimos com nossas famílias.
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É uma luta casada entre as ações sindicais, trabalhistas, sociais e políticas,
tanto para a família metalúrgica quanto
para a classe trabalhadora em geral e as
comunidades. Contamos com a participação e presença de todos(as)!

DIRETORES - SEDE SÃO PAULO
Admilton Mariano da Silva (Curió), Adriano de Assis
Lateri, Alsira Maria da Silva Lima, Carlos Andreu
Ortiz, Carlos Augusto dos Santos, Claudio do Prado
Nogueira, Cristina Maria dos Santos da Silva,
Donizeti Aparecido de Assis, Edenilson Rossato
(Alemão), Érlon Souza Lorentz, Eufrozino Pereira da
Silva, Eufrozino Pereira da Silva, Euvaldo Alves de
Lima (Biro), Geraldino dos Santos Silva, Jefferson
Coriteac, Jesus Isabel dos Santos Filho, João Carlos
Gonçalves (Juruna), Jorge Carlos de Morais (Arakém),
José Luiz de Oliveira, José Maurício da Silva (Ceará),
José Mauricio Mesquita Forte, José Silva dos Santos,
Josias Alves da Silva, Lourival Aparecido da Silva,

MIGUEL TORRES

Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo
e Mogi das Cruzes, da
Força Sindical e da CNTM

Muitas conquistas

JORGE CARLOS DE MORAIS, ARAKÉM - Secretário-geral do Sindicato

C

exclusão social. Exigimos um Brasil
melhor! A luta faz a lei!

JOSÉ LUIZ - Tesoureiro-geral do Sindicato

O

nosso Sindicato completa em dezembro 90 anos de lutas e conquistas para a família metalúrgica, com
muita história também em defesa da
democracia, do desenvolvimento e dos
direitos trabalhistas, sociais e previden-

ciários para toda a sociedade brasileira.
Faça parte desta história. Fique sócio(a),
fortaleça o Sindicato e nossas ações em
defesa dos seus interesses e de sua família e aproveite as inúmeras vantagens da
sindicalização!

Luís Carlos de Oliveira (Luisinho), Luiz Antônio de
Medeiros, Maria Euzilene Nogueira (Leninha), Miguel
Eduardo Torres, Nelson Aparecido Cardim-Xepa (In
Memorian), Nivaldo Crispim Patrício, Paulo Pereira
da Silva (Paulinho), Pedro Nepomuceno de Sousa
Filho, Ricardo Rodrigues (Teco), Ricardo Rodrigues
(Teco), Roberto Soares dias (Ninja), Rodrigo Carlos de
Morais, Rubens Pereira, Sales José da Silva, Sonete
Rodrigues dos Santos Silva, Tadeu Morais de Sousa,
Valdir Pereira da Silva e Yara Pereira da Silva
DIRETORES - SUBSEDE MOGI DAS CRUZES
Ester Regina Borges, David Martins de Carvalho e
Paulo Fernandes de Souza (Paulão)
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CAMPANHA SALARIAL 2022

ANTECIPAMOS
AS MOBILIZAÇÕES
PARA GARANTIR
AS CONQUISTAS
A

Campanha Salarial deste ano é pela recuperação das perdas salariais perante
a inflação que está corroendo os salários da
categoria e trazendo muitas dificuldades
para a sobrevivência de muitas famílias.
Tivemos 4 encontros regionais, São
José do Rio Preto (16/7), Jundiaí (6/8), Marília (13/8) e Espírito Santo do Pinhal (20/8),
e Assembleia Geral (30/8) na Federação dos
Metalúrgicos de São Paulo, com presença
do ex-governador Geraldo Alckmin, atual
candidato a vice-presidente, destacando
a importância do movimento sindical e da
industrialização para a geração de empregos de qualidade.
Vamos nos unir, nos organizar e conversar
dentro da fábrica para conseguirmos um digno
reajuste de salário, abonos e a manutenção
das conquistas da convenção coletiva anterior.

Nossa data-base é 1º de novembro,
mas antecipamos a campanha salarial,
pois temos as eleições gerais de outubro e
a Copa do Mundo de Futebol, e não aceitaremos atrasos nem enrolação nas nossas
negociações.
A campanha salarial é unificada, reúne
54 sindicatos filiados à Federação dos
Metalúrgicos do Estado de São Paulo, representando 700 mil trabalhadores. Somos
a maior força metalúrgica do País.
Vamos, então, intensificar desde já as
nossas Assembleias com toda a categoria
nas portas de fábrica em São Paulo e Mogi
das Cruzes, pois em seguida iniciaremos as
negociações com os sindicatos patronais.
Fiquem atentos, companheiros e companheiras, para apoiarmos, pois unidos e
conscientes venceremos mais este desafio.

ALCKMIN
PRESTIGIA A
ASSEMBLEIA NA
FEDERAÇÃO DOS
METALÚRGICOS
DE SP

ENCONTRO
REGIONAL EM
JUNDIAÍ

ENCONTRO
REGIONAL EM
MARÍLIA

ENCONTRO
REGIONAL EM
ESPÍRITO SANTO
DO PINHAL

Entre nesta
luta pra valer

E VAMOS UNIDOS
CONQUISTAR!
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ELEIÇÕES 2022

NOTAS

Está em
nossas mãos
mudar os rumos
políticos do País

Sociedade unida
jamais será vencida!

O presidente do nosso Sindicato,
Força Sindical e CNTM, Miguel
Torres, falou em nome das centrais
sindicais no dia 11 de agosto, na
Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco (USP), em São
Paulo, no ato de leitura da “Carta
às Brasileiras e aos Brasileiros em

N

o dia 2 de outubro vamos às
urnas para eleger o presidente
da República, os governadores das 27
unidades federativas, os 513 deputados
federais, os 1.059 deputados estaduais ou
distritais e um terço do Senado Federal,
ou seja, 27 senadores.
Tanto no Congresso Nacional (Câmara
e Senado) quanto nas Assembleias
Legislativas, os deputados têm a missão de
fazer leis, fiscalizar a aplicação do dinheiro
dos impostos e formular políticas públicas
para a população.
Nestas eleições, mais do que nas
anteriores, o exercício da cidadania,
mediante o voto, tem que acontecer de
forma consciente.
Os candidatos precisam priorizar os
interesses dos cidadãos, as políticas
públicas de interesse do País e do povo,
assim como viabilizar o debate político com
respeito e compromisso, não se deixando
contaminar pelo ódio presente nas redes
sociais.

É nosso dever também acompanhar
os debates, analisar as propostas e
escolher melhor os novos governantes e
parlamentares.
Estamos em um momento decisivo e
é fundamental apoiar quem levantará a
bandeira dos trabalhadores(as) do Brasil,
da geração de empregos de qualidade
para todos(as), da industrialização, do
meio ambiente, da educação, da saúde
e de outras áreas prioritárias para o
desenvolvimento da sociedade brasileira.
Precisamos ampliar a voz do nosso povo
no Congresso Nacional e na Assembleia
Legislativa e impedir que continuem
atacando os direitos trabalhistas, sociais
e previdenciários da classe trabalhadora.
Somos uma categoria profissional
de vanguarda, histórica, sabemos o que
queremos, o que defendemos, e temos
propostas dentro do contexto coletivo da
sociedade civil e dos movimentos sociais
para recuperar o País. Não dê ouvidos às
fake news. Vote com consciência de classe!

#IMPRENSASINDICAL

A

Defesa do Estado Democrático de
Direito” e do manifesto de entidades
pela Democracia e Direitos. “Não
podemos nem vamos aceitar os
ataques diários ao sistema eleitoral
nem admitir que o atual presidente da
República desrespeite a Constituição
que jurou respeitar”, disse Miguel.

Nomes e Obras da
Independência do Brasil
Foram apresentados no
dia 15 de agosto, na
Câmara Municipal de
São Paulo, os projetos
200 Nomes (inclusive
de líderes metalúrgicos
históricos) e 200 Obras,
uma contribuição
das centrais, entre
elas a Força Sindical,
para as celebrações
do Bicentenário da
Independência do
Brasil. Acesse www.
memoriasindical.com.br
e confira!

Acessem o site e sigam o
Sindicato nas redes sociais

lém deste jornal impresso, é possível
acompanhar as ações, as mobilizações
e as informações do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes pelo
site www.metalurgicos.org.br, pelas
redes sociais facebook, youtube, instagram
e twitter e pelo aplicativo.
Queremos com isso ampliar a nossa

WWW.METALURGICOS.ORG.BR

rede de comunicação social com a categoria
metalúrgica, fortalecendo as ações sindicais por melhores salários e condições mais
dignas de vida e de trabalho, conquistando
a consciência de classe e da cidadania e
aumentando a nossa representatividade
na sociedade e na política.
Sempre lembrando que os diretores e as

/METALURGICOSSP

diretoras do Sindicato, e seus assistentes,
são também comunicadores, são a voz da
categoria e, para serem ouvidos, o Sindicato
reforça sempre a comunicação sindical com
ativistas, profissionais e meios técnicos capazes de furar o bloqueio da grande mídia, a
desinformação patronal e o individualismo
vigente na sociedade.
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