
20 DE FEVEREIRO DE 2019,
quarta-feira, 10h, Praça da Sé

PARTICIPE!

Se na greve de abril de 2017 
conseguimos derrubar a reforma da 
Previdência do Temer, agora devemos 
e podemos derrubar a 
reforma da Previdência 
de Bolsonaro. Vamos 
às ruas protestar contra 
o fim da aposentadoria 
e em defesa dos direitos 
e conquistas dos 
trabalhadores.
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O governo está tentando 
acabar com a aposenta-

doria digna dos trabalhado-
res, prejudicando principal-
mente os mais pobres, que 
começam a trabalhar mais 
cedo, as mulheres, os rurais, 
as pessoas com deficiência, 
os servidores, a pensão por 
morte e a aposentadoria 
especial concedida a traba-
lhadores que atuam em ati-
vidades prejudiciais à saúde. 

As propostas do governo 
não atacam as aposenta-

dorias milionárias nem os 
patrões que deixam de con-
tribuir com o INSS, sonegam 
e fazem falcatruas. 

Só os bancos e seus planos 
privados serão beneficiados. 
Temos, portanto, que con-
tinuar a luta em defesa da 
aposentadoria, por uma 
Previdência Social pública, 
universal, com valorização 
real, sem privilégios e que 
amplie a proteção social 
para quem mais precisa 
deste sistema!

O FIM DA APOSENTADORIA

MIGUEL TORRES 
Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo e
Mogi das Cruzes, da CNTM e

da Força Sindical
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MIGUEL TORRES E NECO AVALIAM 
CONJUNTURA BRASILEIRA E INTERNACIONAL

PLR CONQUISTADA NA VALTRA Trabalhador ganha 
indenização

O presidente da Força Sindical, 
CNTM e Sindicato dos Meta-

lúrgicos de São Paulo e Mogi das 
Cruzes, Miguel Torres, reuniu-se 
nesta terça, 12 de março de 2019, 
com o presidente do Sindicato 
dos Comerciários de Porto Alegre, 
Nilton Souza Neco, também secre-
tário de relações internacionais da 
Força Sindical e secretário-geral da 
Alternativa Democrática Sindical 
das Américas.

O encontro foi realizado na sede 
da Força Sindical, em São Paulo, 
e tratou da situação da classe 
trabalhadora no mundo, diante dos 
ataques globais aos direitos, e prin-
cipalmente no Brasil com a reforma 
da Previdência em tramitação no 
Congresso Nacional e a MP 873 

do governo que busca inviabilizar 
o movimento sindical e as lutas de 
resistência.

“O movimento sindical unificado 
é fundamental para as ações de re-
sistência. Precisamos, por exemplo, 
em 22 de março, realizar um grande 
Dia Nacional de Luta em defesa da 
Previdência e, a partir daí, fortale-
cer o movimento para enfrentar os 
inúmeros ataques aos direitos e às 
conquistas históricas dos trabalha-
dores”, disse Miguel Torres.

Neco informa também que 
a Força Sindical está se organi-
zando para participar da próxima 
Conferência da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) em Ge-
nebra, Suíça, entre os dias 10 e 21 
de junho de 2019. “A Conferência 

completa 100 anos e acreditamos 
que ela possa ser um marco para 
a nossa participação, como es-
paço para as centrais brasileiras 

apresentarem denúncias contra o 
governo Bolsonaro, que desrespeita 
a liberdade e a autonomia do movi-
mento sindical”.

Em assembleia coordenada 
pelo secretário-geral do Sindi-
cato, Jorge Carlos de Morais, 
o Arakém, nesta terça, 12 de 
março de 2019, os trabalhadores 
da Valtra de Mogi das Cruzes 
aprovaram o PROPAR (PLR). 
O benefício conquistado será 
pago em julho deste ano (1ª 
parcela) e em fevereiro de 2020 
(2ª parcela).

“Os trabalhadores meta-
lúrgicos unidos nas lutas do 
Sindicato são mais fortes para 
conquistar avanços e defender 
seus interesses”.

Foi repassado nesta terça, 12 de março de 2019, 
ao companheiro Severino Rodrigues de Melo, um 
pagamento referente à ação movida pelo Sindicato 
em 2011, contra a Ciwal Acessórios. O cheque foi 
entregue pela tesoureira do Sindicato, Elza Costa, 
com presenças dos diretores Pereira e Ceará. Tam-
bém presente Renata Oliveira de Melo Marinho, 
filha do companheiro Severino.NENHUM DIREITO A MENOS!
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HUMBERTO PICOLI FILHO EQUIPAMENTOS 
Equipe Teco

AÇO NOBRE 
Bombeirinho e equipe

REPUXAÇÃO SAO LUCAS E USINAGEM 
Equipe Jesus

MARWAL 
Curió e equipe

ELOY COGUETTO 
Sonete e equipe

ENGESIG 
Paulão e equipe

ALUMÍNIO AURIO BRANCO 
Josias e equipe

GRAVER 
Nivaldo e equipe

PIAZZA 
Biro e equipe

SUVIFER 
Maurício Forte e equipe

INDEBRÁS 
Érlon e equipe

PIMONT 
José Silva e equipe

ORTOSÍNTESE 
Germano e equipe

XILOTÉCNICA 
Ninja

MOBILIZAÇÃO 
GREVE 

REIVINDICAÇÕES 
CIPA 

INFORMAÇÃO 
CONQUISTAS

www.metalurgicos.org.br
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MOBILIZAÇÃO   GREVE    AÇÕES
REIVINDICAÇÕES   PLR   INFORMAÇÃO   CONQUISTAS

NEADE 
Ninja

UNIÃO TÉCNICA 
Equipe Nivaldo

CAPITANI ZANINI 
Biro e equipe 

ROAPLÁS 
Mixirica e equipe

CABO LÍDER 
Curió e equipe

VALEO - Teco e equipe

BEFRAN 
Érlon e equipe

KAP 
Lourival e equipe

REUNIÃO ENTRE
SINDICATO E GERDAU 

Diretores Pereira, Nivaldo e Sílvio e o 
representante Márcio da Gerdau

TRABALHO DECENTE
PARA DEFICIENTES 
Leninha e Mônica Veloso,

em evento do Dieese

CONTRA O FIM DA 
APOSENTADORIA PÚBLICA 

Alsira participa de ato da Frente Paulista
em defesa da Previdência Social
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FIQUE SÓCIO!


