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Para aprovação da pauta 
20 de julho (Quarta-feira) 

As 18 horas (1ª chamada) e 20 horas (2ª chamada)
No Sindicato (R. Juscelino Barbosa - 516, centro de Alfenas)

Participe, não deixe que outros decidam por você!

CAMPANHA SALARIAL 2011

Assembleia para aprovação 
da pauta de reivindicações
Atenção compa-

nheirada, no dia 
20 de julho (quar-

ta-feira) será realiza-
da uma assembleia no 
Sindicato (Rua Jusceli-
no Barbosa, 516 Cen-
tro) para aprovação da 
nossa pauta de reivindi-
cações pela Campanha 
Salarial Unificada 2011.

Na assembleia tam-
bém iremos eleger os 
delegados que nos 
representarão na 3ª 
Plenária Ordinária dos 
Metalúrgicos da CUT 
de Minas Gerais que 
será realizada nos dias 
29, 30 e 31 de julho de 
2011.

A pauta de rei-
vindicações dos 
m e t a l ú r g i c o s 
do Estado será 
entregue a FIE-
MG (patrões) no 
próximo dia 29 
de julho.  Nesse 
mesmo dia será 
realizado o lan-
çamento oficial 
da nossa Campa-
nha salarial com 
um ato político na 
sede do Sindicato 
de BH/Contagem 
e uma grande manifes-
tação no centro de Belo 
Horizonte.

Portanto companhei-
rada de Alfenas e Re-

gião venham ao Sin-
dicato e participem da 
assembléia, pois este 
será o pontapé inicial 
da nossa campanha sa-
larial 2011. Vamos lotar 

o Sindicato e mostrar 
nossa força aos patrões 
para começar com o 
pé direito nossa luta 
por melhores salários e 
condições de trabalho.

ASSEMBLEIA GERAL

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE ALFENAS E REGIÃO
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Vamos lotar o 
Sindicato, 
companheirada!



Porque é com 
sua contribuição 

companheiro que o 
sindicato consegue 
manter uma estru-
tura que permite 
defender os direitos 
dos trabalhadores 
da categoria diante 
dos poderes públi-
cos e contra os ata-
ques dos patrões 
intransigentes e 
oportunistas. 

Nós não recebe-

Por que os trabalhadores devem 
contribuir com o Sindicato?

Companheirada, o Sin-
dicato dos Metalúrgi-

cos de Alfenas estendeu 
sua base para Boa Espe-
rança, Passos, São Se-
bastião do Paraíso, Area-
do, Monte Belo, Alterosa, 
Campo do Meio, Cam-
pos Gerais, Paraguaçu, 
São Gonçalo do Sapucaí, 
Monsehor Paulo, Divisa 
Nova, Cambuquira e São 

Lourenço. 
Quem sai ganhando 

com isso são os trabalha-
dores metalúrgicos dessa 
ampla região que agora 
contam com a represen-
tação de um Sindicato 
forte para lutar pela defe-
sa e ampliação de seus 
direitos.

Nós da direção do Sin-
dicato desejamos boas 

vindas aos metalúrgicos 
dessas localidades e con-
vidamos os mesmos para 
que se associem a sua 
ferramenta de luta. Para 
nós é motivo de come-
moração e muito orgulho 
poder representá-los e 
temos a certeza de que 
lutando juntos vamos 
conquistar muitas vitórias 
para a categoria. 

mos nenhum cen-
tavo das empresas, 
por isso para fazer a 
luta em pé de igual-
dade com os pa-
trões precisamos da 
contribuição dos tra-
balhadores. Portan-
to companheirada 
é sua contribuição 
que garante a inde-
pendência e autono-
mia do Sindicato.

Graças a sua ação 
educativa, cívica e 

política, bem como 
a sua influencia nas 
questões que atinge 
os trabalhadores, 
o Sindicato ajuda 
cada trabalhador a 
conhecer os seus 

direitos. 
Um trabalhador 

conscientizado e 
sindicalizado é um 
trabalhador prepa-
rado para lutar por 
seus direitos.

Sindicato Isolado, sem força,
Sem independência e sem dinheiro,
é incapaz de proteger os legítimos

direitos dos trabalhadores.

Atendimento 
do Sindicato

De segunda à sexta-feira, 
das 13h às 17h

O Sindicato de Alfenas amplia sua base

SINdICALIzE-SE
Fortaleça o seu Sindicato!
Ligue (35) 3297-3901

R.Juscelino Barbosa, nº 516, 
centro de Alfenas 

Tel: (35) 3297-3901


