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FORÇA SP DEBATE AÇÕES EM DEFESA
DA EDUCAÇÃO, PREVIDÊNCIA E DIREITOS
Plenária da Força Sindical-SP 

debateu em Americana a mo-
bilização contra os retrocessos, 
o apoio à greve da Educação na 
quarta, 15 de maio, e a greve 
geral de 14 de junho (data indi-
cativa) contra a reforma da Previ-
dência do governo em tramitação 
no Congresso Nacional.

Miguel Torres, presidente da 
Força Sindical, CNTM e do nosso 
Sindicato, defendeu as ações 
unificadas nacionais e as de base 
para organizar os trabalhadores.

“Sobre a reforma da Previdên-
cia, temos que mostrar aos parla-
mentares que ela é uma proposta 
que mantém privilégios, prejudica 
a maioria da população brasileira, 
principalmente os setores mais 
vulneráveis, e destrói o sistema 
solidário da Seguridade Social”, 
diz Miguel Torres.

Uma ferramenta importante é o 
abaixo-assinado contra a reforma 
que em breve será encaminhado 
aos deputados e senadores, com 
milhões de assinaturas coletadas 
nas fábricas, praças públicas e 
bairros de todo os cantos do País.

Participaram da plenária: Dani-
lo Pereira (presidente da Força-SP), 
Serginho (presidente da Federação 
dos Químicos), Carlão do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Refeições de Campinas e 
Fânio do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Piracica-
ba. Também presentes o se-
cretário-geral da Força-SP, 
Carlos Augusto dos Santos, 
Carlão, e o secretário de 
comunicação Rodrigo de 
Morais, ambos diretores 
do nosso Sindicato.

VEJAM SÓ ESTE ABSUR-
DO: segundo noticiado pela 

Imprensa, como por exemplo 
no portal Globo (https://oglobo.
globo.com/economia/governo-
-quer-reduzir-em-90-as-normas-
-de-seguranca-saude-do-traba-
lho-vigentes-no-pais-23661380, 
o governo quer reduzir em 90% 
as normas de segurança e saúde 
do trabalho no País.

Se isto ocorrer, os trabalha-
dores e as trabalhadoras vão 
estar sujeitos a muito mais riscos 
de acidentes, de mutilações, de 
doenças profissionais e de vida.

É mais uma prova da total 
falta de sensibilidade social e 
de humanidade deste governo, 
que finge estar preocupado com 
a economia, mas na verdade quer 
destruir normas (NRs) que são 
importantes, não só para a classe 
trabalhadora, mas para o próprio 
Estado brasileiro, para os setores 
produtivos do empresariado e 
para toda a sociedade.

Vamos nos mobilizar também 
contra mais esta criminosa tenta-
tiva de destruir direitos e defen-
der os avanços na área de saúde 
e segurança do trabalhador.

As normas de segurança 
são fundamentais para a 
saúde e para a produção
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DIRETORES     DIRETORAS     ASSISTENTES
AÇÕES DOS

13 DE MAIO DE 2019 - Nº 699

NICROSOL 
Assistentes do 
Carlão

TROCAR 
Yara e 
assistente

MANOLAR 
Assistente da 

Yara

ALUMÍNIO 
GUIMA 
Uélio e assistente

INDEBRÁS 
Érlon e 
assistentes

ELIZABETE e 
VENTBRAS 

Mixirica e 
assistente

ALFA 
Elevadores  

Ninja

FANI 
Yara e 

assistente

RETÍFICA VILA 
ANASTÁCIO 
Sonete e 
assistente

A LUTA FAZ A LEI
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DIRETORES     DIRETORAS     ASSISTENTES
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FORTALEÇA A
LUTA DO SINDICATO!

AROUCA 
Assistente do 
Nelson

ALFA METAL 
Sonete e 
assistente

TUBOAR e 
EXAUSCENTER 

Assistentes do 
Teco

PROTEGE 
Curió e 

assistente

CARTEC 
Maurício forte e 

assistente

DECTECH 
Assistentes do 

Carlão

PINGUIM 
RADIADORES 
Assistentes do 

Chico Pança

PLAXTEX 
Assistentes do 
Paulão

PLENÁRIA
FORÇA-SP 
Carlão

FSBM 
Nivaldo e 
assistente

SEMINÁRIO 
DEBATE AÇÕES 
CONTRA O 
ASSÉDIO 
MORAL 
Alemão e Ninja

FIQUE SÓCIO(A).


