
CONTATO

As diretoras metalúrgicas estão de prontidão para conversar e 
atender todas as trabalhadoras da categoria. Para denúncias, 
sugestões ou para acompanhar a luta das mulheres no 
Sindmetal-PE, entre em contato:

Adriana (Mec-Tronic) - 98547-7102
Sandra (Arno) - 98768-8061
Elizângela (Spectrun Brands) - 99196-0168
Gorete (Moura) - 9277-5568
Josenilda (EAS) - 98581-9220
Jéssica (Renda) - 8678-8403

www.sindmetalpe.org.br

SEJA SÓCIA DO SINDMETAL 
DE PERNAMBUCO
Quanto mais mulheres participarem diretamente do Sindmetal de Pernambuco, 
mais resultados conseguiremos através da luta. Em 2017, os direitos das 
trabalhadoras foram atacados fortemente, como o maior tempo de
de contribuição para poder se aposentar, 
mesmo sendo comprovado que ainda 
vivemos a terceira jornada de trabalho 
dentro dos nossos lares. Com a Secretaria 
da Mulher, a forma de o Sindmetal-PE 
atuar está mais direcionada para o 
gênero feminino. Agora, precisamos 
entender as demandas para solucioná-las. 
Seja uma sócia do sindicato e participe. 
Entre em contato! Metalúrgicas unidas 
por nenhum direito a menos!
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