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Com as fortes chuvas de 10 e 11 de 
março, o rio Tamanduateí alagou fá-

bricas, indústrias, lojas e casas na Mooca. 
Os estabelecimentos perderam máquinas, 
produtos e estoques de matérias-primas e 
produtos acabados.

Fechados, com prejuízos milionários, 
sem condições de produzir ou vender, estão 
em busca de soluções para retomar as 

MANIFESTAÇÃO NA MOOCA 
REÚNE MAIS DE 2 MIL PESSOAS PELA RETOMADA 
DA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EMPREGOS

atividades e garantir os empregos.
Nesta quinta, 11, ocorreu uma pas-

seata na região, com mais de 2 mil ma-
nifestantes. Empresários, comerciantes, 
trabalhadores e população reivindicam do 
governo estadual auxílio e investimentos 
para retomar a produção e o comércio e 
exigem melhorias urbanas para que o rio 
Tamanduateí não mais transborde.

Do governo municipal cobram a lim-
peza das bocas de lobo. Para Arakém, 
secretário-geral, os poderes públicos 
precisam ter “consciência” e agir contra 
as enchentes que ocorrem todos os anos e 
atingem fábricas, lojas e residências.

Miguel Torres, presidente do Sindi-
cato, CNTM e Força Sindical, disse que 
os “governos precisam governar, garantir 
tranquilidade à população e adotar medidas 
emergenciais para ajudar a retomada da 
produção, do comércio e do trabalho”. 

O companheiro Ramalho da Constru-
ção participou da manifestação e entrou 
em contato com o governo de SP para a 
construção com os empresários e traba-
lhadores de saídas contra o problema 
das enchentes, em defesa do “setores 
produtivos, dos empregos e da vida e 
segurança das pessoas“.

Dirigentes das centrais sindicais e 
de movimentos sociais foram ao 

centro de São Paulo nesta quinta, 11, 
divulgar o 1º de Maio Unificado que 
neste ano será na Praça da República. 
Na ocasião, também foi lançado o 
abaixo-assinado contra a aprovação da 
reforma da Previdência que o governo 
federal encaminhou ao Congresso Na-

CENTRAIS DIVULGAM 1º DE MAIO UNIFICADO e lançam
abaixo-assinado contra a reforma da Previdência do governo

cional. Para Miguel Torres, presidente 
da Força Sindical, CNTM e Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes, “o povo brasileiro e a clas-
se trabalhadora querem empregos de 
qualidade, democracia, distribuição de 
renda e justiça social. Ninguém aceita 
reformas que mantêm privilégios e des-
troem conquistas, benefícios e direitos”.
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INDEBRÁS 
Presidente 
Miguel 
Torres visita 

acampamento de 
trabalhadores e famílias 
em vigília pelos direitos, 
em ação de Érlon e 
equipe 

PEUGEOT CITROËN DO BRASIL 
Arakém, secretário-geral, e equipe, com

aprovação do PPR, abono e outros avanços
COMFORTLINE 

Chico Pança e equipe

MAUSER 
Érlon e equipe

ARAME  ROMAS 
Sonete e equipe

JC 
Érlon e equipe

ANDREVINI 
Equipe Nelson

RAVI BIKES 
Jamanta e equipe

JUPAR E DEMARES 
Adnaldo e equipe

LORENZETTI 
Ninja

JANGADA 
Bombeirinho

BRAITA 
Biro e equipe

STI 
Equipe Carlão



WWW.METALURGICOS.ORG.BR /MIGUELTORRESFS10 E 11 DE ABRIL DE 2019 - Nº 680

WWW.METALURGICOS.ORG.BR

WGR 
Sonete e equipe

REAL PERFIL 
Equipe Chico Pança

DRAVA 
Equipe Carlão

ARO ESTAMPARIA 
Sonete e equipe

MELLO 
Equipe Carlão
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FIQUE SÓCIO(A)!
PARTICIPE DAS

LUTAS DO SINDICATO.

SHOWS COM ARTISTAS CONSAGRADOS! COMPAREÇA!

REUNIÃO REGIONAL DA 
INDUSTRIALL 

Carlão e Leninha


