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Só aSSim 
noS ouvem!

amanhã é dia de luta.todos no ato!
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

doze motivos para os 
metalúrgicos irem às ruas:

• Defender nossos empregos.

• Lutar contra a retirada de direitos.

• Exigir do Banco Central a queda dos juros.

• Cobrar do governo contrapartidas sociais às 
empresas que receberem incentivos fiscais.

• Lutar contra a redução dos salários.

• Exigir o fim da agiotagem e da especulação 
no sistema financeiro.

• Desmascarar os empresários e banqueiros 
que transferem para os trabalhadores a conta 
da crise, mesmo com os bolsos cheios após o 
lucro dos últimos anos.

• Cobrar a manutenção dos investimentos 
para garantir o crescimento e 
desenvolvimento econômico.

• Construir uma política de enfrentamento de 
crises.

• Regulamentar a cobrança do imposto sobre 
grandes fortunas para financiar projetos 
sociais.

• Acabar com a ganância dos banqueiros que, 
apesar da ajuda do governo federal, sumiram 
com o dinheiro que deveria garantir o crédito 
ao consumidor e especulam para lucrar com a 
crise.

• Combater a farsa dos empresários, que 
registraram recordes históricos de produção, 
vendas e lucros nos últimos cinco anos, mas 
insistem em repassar ao trabalhador a conta 
de uma crise que suas matrizes criaram nos 
Estados Unidos e Europa.


