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Nesta sexta, dia 30/06, vamos 
paralisar o Brasil contra as reformas

Com a lei da Terceirização o desemprego vai aumentar ainda mais, pois o trabalhador que for demitido de uma empresa só poderá ser recontratado pela 
mesma empresa para a mesma função somente após 18 meses.

Com o trabalho intermitente e os contratos temporários, os patrões vão contratar e demitir quando bem quiserem pagando salários menores e sem 
respeitar direitos básicos como licença maternidade, férias, 13º salário, jornada.

Com o negociado sobre o legislado, sindicatos pelegos ou até os próprios trabalhadores, através de comissão interna nas fábricas, poderão fazer acordos 
que permitam reduzir salários e direitos. Nesse caso, os acordos vão passar por cima da lei, ou seja, o trabalhador não poderá recorrer ao judiciário, como 
acontece hoje. 

Lute agora, para não se arrepender depoisLute agora, para não se arrepender depoisLute agora, para não se arrepender depois
A situação está ruim é para os trabalhadores, já para os patrões o que eles querem é acabar com os direitos da classe trabalhadora e assim aumentarem ainda mais seus 

lucros. Foi lutando que garantimos direitos, só na luta vamos conseguir mantê-los. Então não abaixe a cabeça se enganando que não nada pode ser feito. Reaja!

Para que não mexam nos seus direitos é preciso que você se mexa e vá pra luta!

Temer e os patrões dizem que a Terceirização e as Reformas Trabalhista e 
da Previdência são necessárias para garantir a geração de empregos. Mentira!  

É na luta que vamos impedir que o Congresso Nacional e o governo dos patrões acabem com nossos direitos. 
Dos direitos que temos, nenhum foi 

dado de mão beijada por patrão ou 
governo; todos são fruto da luta dos tra-
balhadores e trabalhadoras ao longo de 
mais de um século.

Antigamente, a jornada de trabalho 
era de mais de 16 horas por dia, não 
tínhamos registro em carteira, férias, 
13º salário, nem aposentadoria. Nada.

Foi através da união da classe traba-
lhadora, realizando grandes manifesta-
ções e greves que conquistamos todos 
esses direitos que o governo a serviço 
dos patrões tenta acabar.

Ou seja, patrões e governos sempre 
estiveram juntos para atacar nossos dire-
itos e tentar arrancá-los de nós, de nos-
sos lhos e netos.

O governo Temer, por exemplo, tenta 
a todo custo cumprir o combinado e 
entregar a encomenda feita pelos patrões, 
que é acabar com nossas conquistas. 

Para isso, quer empurrar goela abai-
xo da nossa classe as Reformas Traba-

lhista e Previdenciária, fazendo-nos tra-
balhar com salários ainda mais arrocha-
dos, condições mais precárias, direitos 
reduzidíssimos, e praticamente impos-

sibilitados de um dia alcançarmos a apo-
sentadoria. 

Mas para impedir o m dos direitos, 
só reclamar não adianta. É preciso 

ampliar a luta nos locais de trabalho, e, 
nesse momento, intensicar as mani-
festações pelo Brasil para barrar o ata-
que aos nossos direitos. 
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Eleição no Sindicato

Sedes Central e Regionais 
terão urnas para votação

Como em algumas empresas, a exemplo da Honda, os trabalhadores estarão em férias coletivas, chamamos esses 
companheiros para votar na Sede Central ou nas Regionais. Também temos companheiros com afastamento médico, em 

greve, e aposentados, que devem se dirigir a urna mais próxima para votar.

Nos próximos dias 11, 12, 13 e 14 
de julho, teremos a eleição do Sindi-
cato, um momento importantíssimo 
para darmos continuidade à nossa orga-
nização, resistência e luta contra os ata-
ques dos patrões e governos aos nos-

sos empregos, salários e direitos.
Nosso Sindicato e nossas conven-

ções são referência a todos que lutam 
dentro e fora do Brasil, e aos que traba-
lham na reorganização do movimento 
sindical no nosso país.

Muito além das campanhas salaria-
is, exigimos dos patrões respeito aos 
nossos direitos. E, junto com a Intersin-
dical, avançamos para além da região e 
da categoria, fortalecendo a luta do con-
junto da classe trabalhadora. 

Por isso, nessa eleição, vamos 
juntos garantir uma grande votação e 
seguir rmes na construção de 
melhores condições de trabalho e de 
vida para todos! 

Mesmo sendo chapa única é preciso que os sócios do Sindicato votem massivamente. Além de uma 
exigência estatutária, o voto é também uma maneira de dar continuidade a essa luta que começou bem antes.

O seu voto é um direito e as empresas não podem impedir que você o exerça!

Não deixe de votar!

Ü Nas empresas maiores existirão urnas durante os quatro dias de eleição;

Ü Nas empresas médias e menores haverá urnas itinerantes;

Ü Trabalhadores em férias coletivas ou com afastamento médico deverão votar na Sede Central ou nas Regionais;

Ü Aposentados poderão votar também na Sede Central ou nas Regionais.

Fique atento e VOTE!

Sede Central - Campinas - Rua Dr. Quirino, 560 - Centro - Telefone: (19) 3775-5555

Sede Regional - Sumaré - Rua Antônio Jorge Chebab, 1598 - Centro -Telefone: (19) 3873.2286

Sede Regional - Americana - Rua Tamoio, 411 - Vila Gallo - Telefone: (19) 3405.3480

Sede Regional - Nova Odessa - Rua Duque de Caixias, 442 - Centro - Telefone: (19) 3476-1447

Sede Regional - Hortolândia - Rua Terezinha Navarro da Silva, 405 - Bairro Jardim do Bosque - Telefone: (19) 3887-0994

Sede Regional - Indaiatuba - Rua Olímpio Pinto da Cunha, 201 - Vila Pires da Cunha - Telefone: (19) 3935-6769 ,  3935-7234 e 3935-6074

Sede Regional - Valinhos - Av. 11 de Agosto, 860 - Centro - Telefone: (19) 3871-3522 ou (19) 3849-3329

Votação das 8h às 17 hs, nos seguintes endereços:


