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Quarta-feira, dia 31/10 às 18h30 tem
Assembleia Geral da Campanha Salarial
na Sede Central 

Companheiros, 

Se precisar de transporte para a Assembleia entre em contato com as Sedes Regionais.

Como no último domingo teve eleição e no próximo é de feriado prolongado, a Assembleia Geral será nesta quarta-feira 

às 18h30 na Sede Central, em Campinas.

- Sumaré: 3873.2286

Quarta-feira dia 31/10 às 18h30 

Vivemos momentos de intensos ataques aos nossos direitos, que começaram com a reforma trabalhistas do governo 

Temer, e os patrões querem desregulamentar ainda mais.

Assembleia Geral da Campanha Salarial

Como vários sindicatos patronais apresentaram propostas sobre a Convenção e o reajuste salarial, faremos 

Assembleia Geral para decidirmos sobre essas propostas.

- Valinhos: 3871.3522 e 3829.1036

- Americana e Nova Odessa: 3461.4785

- Indaiatuba: 3935.6769 e 3935.7234

- Hortolândia e Montemor: 3887-0994

A principal ferramenta que temos para frear esses ataques é a Convenção Coletiva de Trabalho.

- Campinas e Paulínia: 3775.5555
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Quando imprimimos esse 

boletim, ainda não tinha 

ocorrido a eleição 

presidencial, mas uma coisa já 

sabíamos: qualquer que fosse 

o resultado vamos precisar de 

muita luta para impedir que 

continuem retirando direitos 

que foram duramente 

conquistados por gerações 

que vieram antes de nós.

É preciso estarmos
atentos e fortes

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

Fizeram a reforma trabalhista, 

liberaram geral a terceirização, 

criaram vários tipos de contratos 

como o trabalho intermitente, banco 

de horas, etc. Tudo com a mentira de 

gerar empregos.

Durante a campanha eleitoral, o 

general Mourão chegou a dizer que é 

absurdo termos 13º salário e 1/3 de 

férias. 

Por tanto, seja qual for que tenha 

sido o resultado eleitoral, é preciso 

aumentar nossa organização e nos 

prepararmos para as necessárias 

lutas para garantir nossos direitos.

E, novamente, mentem que com 

isso haverá novos empregos.

Agora, a bola da vez para eles são 

as mudanças de regras para a 

aposentadoria, onde querem colocar 

idades mínimas inatingíveis para a 

grande maioria dos trabalhadores. 

Reforma da Previdência


