
Esta é a crise dos patrões
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Sede Central: Rua Dr. Quirino, 560 • Fone (19) 3775-5555 • Campinas/SP

Assembleia Geral 
para aprovação da pauta da reivindicação de Campanha Salarial

Domingo, dia 22, às 9h30, na Sede Central (Rua Dr. Quirino, 560 - Centro - Campinas)
Depois dos ataques feitos pelo Governo Temer por meio da Reforma Trabalhista aos direitos dos trabalhadores, 

precisamos rearmar a necessidade das garantias da nossa Convenção Coletiva. Por isso, desde já, com a aprovação 
da nossa pauta de reivindicações, precisamos conversar com nossos companheiros nas fábricas sobre a necessidade 

de mobilização para impedir que com a mentira da crise os patrões ataquem mais ainda os nossos direitos.

PORTAL TERRA - 04/06/2018

Essa é a nossa criseEssa é a nossa criseEssa é a nossa crise

Esses são números divulgados pelas  
próprias indústrias, ou seja, mesmo 

com a diminuição do número de 
trabalhadores, com o aumento do ritmo 

de produção fazendo os que caram 
trabalhando por 2 ou 3 aumentaram a 
produção e seus lucros. Além disso 

quando precisam contratar, contratam 
com salários bem menores do que os 

que saíram.
ISTO É - 06/06/2018

Produção de máquinas

cresce 19% em janeiro

SITE AUTO INDÚSTRIA - 08/02/2018

A miséria se mostra nas ruas: 
é cada vez maior o número de trabalhadores e suas 
famílias que estão perdendo até o teto onde morar e 

indo para rua, isso tudo é o resultado das ações 
impostas pelo Capital e de seus governos, que retiram 
da classe trabalhadora até o básico para sobrevivência.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA GERAL! VAMOS JNTOS APROVAR NOSSA
PAUTA DE REIVINDICAÇÃO!

Vamos denir as necessárias mobilizações por aumento real de salário por nenhum direito a menos.

PORTAL G1 - 05/04/2018 

05/06/2017

No Brasil, 700 mil pessoas sofrem acidente de trabalho a cada ano
Trabalhar mais e receber menos:
é isso que signica o banco de horas

Não ter salários, direitos e 
não se aposentar: é isso que signica
as novas formas de contratação

Aumento dos lucros às custas de
mais miséria, adoecimento e mortes

Terceirização signica: 
menos salários, menos direitos, 
mais adoecimento e morte.
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INSCRIÇÕES

SORTEIO

DE 1º A 31 DE JULHO DE 2018 NA SEDE CENTRAL, 
NAS SEDES REGIONAIS, NO CLUBE DE CAMPO OU
COM OS DIRIGENTES SINDICAIS NAS FÁBRICAS.
OS JOGADORES DEVEm SER SÓCIOS DO SINDICATO. 
O TIME DEVERÁ TER entre 10 E 25 ATLETAS.

DIA 5 DE AGOSTO,
às 10 horas NO 
CLUBE DE CAMPO

TODAS AS EQUIPES 
DEVEM ter um

representante
NO ATO DO SORTEIO.

Sindicato dos Metalúrgicos
de Campinas e Região

VISITE NOSSA
PÁGINA E
MANTENHA-SE
BEM INFORMADO!

/metalcampinas

A luta dos trabalhadores garantiu a 

redução da jornada de trabalho, con-

seguimos a regulamentação de direi-

tos, mas os patrões seguem tentando 

retirar o que na luta conseguimos.

O ataque dos patrões não tem fron-

teiras, nossa luta contra a exploração 

também não: para o Capital as frontei-

ras que dividem o mundo em nações só 

servem para que eles movimentem 

suas mercadorias de um lado para o 

outro ampliando seus lucros na explo-

ração contra os trabalhadores. Fecham 

fábricas ou diminuem sua produção 

numa região ao mesmo tempo em que 

instalam novas fábricas em outras 

regiões do país, pagando salários ainda 

menores e com menos direitos.

Abaixar a cabeça ou car indignado 

sozinho, não adianta, pensar que car 

quieto e não ir pra luta vai garantir seu 

emprego, é outra ilusão.

Isso é tudo que os patrões querem, 

um clima mentiroso de harmonia e paz 

para continuarem a sugar o máximo de 

cada trabalhador.

Os patrões e os governos tentam 

esconder nossa própria história que 

mostra que gerações de nossa classe 

que vieram antes de nós lutaram muito 

para que tivéssemos os direitos que 

agora estão ameaçados.

É hora de fortalecer a luta: as novas 

tecnologias aumentaram a produtivida-

de e também o desemprego, mas 

máquinas e robôs não garantem o lucro 

dos patrões. É do trabalho do trabalha-

dor que quanto mais adoece e sofre nos 

locais de trabalho que está a fonte real 

de lucro do Capital. 

É preciso enxergar que você não está 

sozinho, que somos muitos e quando 

nos unimos como classe trabalhadora e 

lutamos conseguimos garantir nenhum 

direito a menos e avançamos contra 

esse sistema de exploração.

Não tem salvador da pátria: Só as 

eleições não vão resolver os proble-

mas que como classe trabalhadora 

sofremos, é na luta em cada local de 

trabalho, estudo e moradia que conse-

guimos enfrentar os ataques aos nos-

sos direitos e a nossa vida.

Não se engane pensando que só 

porque hoje você está trabalhando, 

seu emprego está garantido. 

As aparências das coisas enganam 

e o Capital tem seus meios de comuni-

cação e o Estado para tentar te conven-

cer que é melhor abaixar a cabeça e não 

lutar.

Tentam te convencer que é melhor ir 

para o mundo virtual, aceitando qual-

quer comentário, noticia ou curtida e 

não enxergar o mundo real.

Mas o mundo real está aí: demis-

sões que se mantém e ampliam, traba-

lho informal que se mantém, redução 

de salários e desrespeito aos direitos, 

lucros para os capitalistas e miséria 

para grande parte da classe trabalha-

dora.

Não é verdade que as coisas são 

impossíveis de mudar. Como classe 

trabalhadora já vivemos situações 

muito piores, enfrentamos as bom-

bas, as balas e os canhões do Estado 

do Capital e sobrevivemos, portanto, é 

hora de ver o que o véu do Estado tenta 

esconder de você e ao invés de recla-

mar e achar que nada vai mudar, é hora 

de se mexer se unindo às Organiza-

ções de luta, como os Sindicatos que 

não abaixaram a cabeça para o Capi-

tal.

Na luta garantimos os direitos, só 

lutando é que vamos impedir que 

eles acabem.

Seus direitos não vieram de graça, foram fruto da luta
de gerações de sua classe que vieram antes de você

DOMINGO, DIA 22 DE JULHO TEM ASSEMBLEIA GERAL

NÃO FIQUE SÓ. FIQUE SÓCIO! FILIE-SE AO METAL CAMPINAS E
FORTALEÇA A LUTA DA CATEGORIA!

VAMOS DEFINIR AS NECESSÁRIAS MOBILIZAÇÕES POR AUMENTO REAL DE SALÁRIO POR NENHUM DIREITO A MENOS.

Trabalhadores na Autvale paralisam a
produção e protestam por aumento de PLR

Cerca de 100 trabalhadores protestam contra a proposta de PLR feita 

pela Autvale, prestadora de serviço para a renaria Replan, situada 

em Paulínia, nesta quinta-feira (12). Em assembleia realizada durante 

a manhã, os companheiros e companheiras reprovaram a proposta 

de PLR da empresa e paralisarão a produção.


