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UNIDOS PARA VENCER SEMPRE!

24/8
SEXTA-FEIRA

19hNa Sede
do

Sindicato

Sé / São Paulo

A reforma trabalhista piora as relações do trabalho e favorece aos patrões. 
Cuidado! Não admita nenhuma interferência do  seu patrão na sua deci-
são de participação na organização do seu sindicato, pois ele é o único 
instrumento na desefa dos seus direitos. FORTALEÇA-O.

No dia 28 de julho de 2018, os 
trabalhadores (as) da base, 
toda diretoria do sindicato e 
dirigentes sindicais de diversas 
entidades participaram do 24º 
Seminário Preparatório da 
Categoria para a Campanha 
Salarial, que há 24 anos é reali-
zado como ferramenta indis-
pensável para mobilizar a cate-
goria nas campanhas salariais. 
Esse foi um momento ímpar em 
que todos debateram o momen-
to da Campanha Salarial, além 
de falar também sobre proble-
mas sociais, políticos e econô-
micos do Brasil e do mundo.

Mobilização, União e Resistência 

NA CAMPANHA SALARIAL 2018/2019 A  

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA
Convocação para 1ª Assembleia de 

Aprovação da Pauta de Reivindicações 
da Campanha Salarial 2018/2019

RESISTIR E LUTAR CONTRA AS AMEAÇAS 
AOS DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA

PALAVRA DE ORDEM DOS MARCENEIROS É:

24º Seminário Preparatório da Campanha Salarial 2018/2019 dos Oficiais Marceneiros, realizado em 28 de julho de 2018 na sede do 
Sindicato. Uma refamenta indispensável na mobilização da categoria

Rua das Carmelitas, 149

Seminário dá início às discussões e Preparação 
da Campanha Salarial 2018/2019 dos Marceneiros
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Trabalhadores (as) nas Indústrias 
de Móveis, Serrarias, Carpintarias

JORNAL O PICA PAU

Tanoarias, Madeiras, Compensados e Lamina-
dos, Aglomerados e Chapas de Fibra de 
Madeira, de Móveis de Junco e Vime, Vassouras 
e Estofados de SP.
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MOBILIZADOS TRABALHADORES DA ADEZAN FORÇAM 
A EMPRESA ASSINAR CONVENÇÃO COLETIVA E PLR

No último dia 20/7, o Sindicato realizou uma 
assembleia com os trabalhadores da empresa 
para informar as providências a serem toma-
das, e na ocasião os trabalhadores aprovaram 
greve para esta semana caso a empresa não 
apresentasse nenhuma proposta. Neste 
período a empresa foi notificada pelo sindica-
to da decisão do estado de greve e na quarta--
feira (25/7) resolveu aceitar a proposta do 
sindicato com a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho e a Participação nos 
Lucros (PLR) em única parcela. Mais uma vez 
fica bem claro a importância do Sindicato na 
vida do trabalhador, e todos estão de para-
béns pois o acordo só existiu com a União dos 
Trabalhadores com o Sindicato.

Nestas eleições, assim como deveria ter 
sido nas anteriores, o exercício da 
cidadania, mediante o voto, deve 
sempre acontecer de forma consciente. 
Os recentes episódios de corrupção 
eleitoral nos planos federal, estadual e 
municipal reforçam esta convicção. 
Assim, os eleitores devem priorizar 
candidatos que tenham ou reúnam as 
credenciais e as recomendações para 
representar a classe trabalhadora e o 
cidadão brasileiro.  No dia 13 de novem-
bro de 2017 os brasileiros sofreram um 
golpe com o governo de Michel Temer, 
aliado á um grupo de empresários que 
sempre achou que o trabalhador não 
devia ter direitos e aprovou a Reforma 
Trabalhista.  Eles cinicamente rasgaram 
80 anos de conquista, é quase que uma 
volta à escravidão e os Sindicatos, junto

com o povo brasileiro não têm nenhu-
ma responsabilidade, mas todos nós 
temos a responsabilidade de eleger um 
candidato que vai governar para o povo. 
Não podemos aceitar que um candida-
to da elite que nunca pisou no chão de 
fábrica, tenha mais votos do que um 
candidato da classe trabalhadora. 
Portanto, companheiro(a) eleitores bra- 
sileiros, em outubro escolheremos 
através do voto,o novo Presidente da 
República, senadores, governadores dos 
estados, deputados estaduais e deputa-
dos federais. Vamos votar consciente, 
em um candidato que realmente repre-
senta a classe trabalhadora. Fique de 
olho, e não vote nos políticos que vota-
ram contra você, que foram a favor da 
regressão humana e desse retrocesso 
que assola a família brasileira.

Liderados pelo Sindicato, os trabalhadores da Adezan forçam a 
empresa a negociar e assinar a Convenção Coletiva de Trabalho e PLR

ELEIÇÕES 2018 E O VOTO CONSCIENTE


