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Acesse o abaixo-assinado no site www.metalurgicos.org.br

ASSINE O ABAIXO-ASSINADO
CONTRA A NEFASTA REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO GOVERNO

Um grande dia em defesa do Brasil

A greve geral de 14 de junho 
será um protesto contra a 

reforma da Previdência do gover-
no e contará em todo o País com 
uma maciça participação dos 
trabalhadores das mais variadas 
categorias, organizados pelo mo-
vimento sindical unificado lidera-
do pelas centrais, confederações, 
federações e sindicatos.

Contaremos também com 
outros segmentos da sociedade, 
incluindo os que estão na impor-

tante luta -que também apoia-
mos- contra os terríveis cortes de 
verbas na Educação. Pois o que 
está em risco com esta nefasta 
reforma é a sobrevivência do 
sistema constitucional da Seguri-
dade Social, pública e solidária, e 
o direito de a população brasileira 
se aposentar com dignidade e 
segurança.

Vale lembrar que para a maio-
ria da população, se a reforma 
for aprovada, será muito difícil 
ter acesso à aposentadoria, ha-
verá o aumento do tempo de 
contribuição e de trabalho e o 
valor dos benefícios diminuirá. Os 
privilégios continuarão, os planos 
previdenciários dos bancos serão 
beneficiados e a pobreza no País 
poderá aumentar acentuadamen-
te, como já ocorreu em outros 
países que adotaram reformas 
semelhantes. 

Os senadores e deputados 
federais precisam definitivamente 
ter estas questões em mente e, 

como reforço, temos um abai-
xo-assinado em andamento nas 
fábricas, nos bairros e locais de 
grande circulação para que a 
população assine e demonstre 
repúdio à reforma.

Vamos enviar as milhões de 
assinaturas ao Congresso Nacio-
nal para que os parlamentares 

não deem as costas para o povo 
brasileiro e não aprovem o fim da 
aposentadoria.

MIGUEL TORRES
Presidente da Força 

Sindical, CNTM e Sindicato 
dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes

METALÚRGICOS apoiam a greve
da categoria da Construção Civil
Segunda, 27 de maio, nos canteiros de obra, com 
concentração às 5h na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção Civil, rua Conde de 
Sarzedas, 286, centro de São Paulo.
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SCHIOPPA 
Adriano Lateri e assistente

BIKOS 
Assistente do Jesus

AUTOSPLICE 
Alemão e assistente 

DONOSTI 
Assistentes do Chico Pança

ESQUADRIMAX 
Assistentes do Teco

ZAP 
Assistente do Nivaldo

SCM 
Uélio e assistente

METHAL AMAZONAS 
Assistente do Maloca

MUSAT 
Assistentes do Teco

LUCARBOM e ROFFÉR 
Mixirica e assistente

ARO ESTAMPARIA 
Sonete e assistente

CARDAN-BRAZ 
Nelson e assistente

A LUTA FAZ A LEI



ALSTOM 
Érlon e assistentes 
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FORTALEÇA A
LUTA DO SINDICATO!FIQUE SÓCIO(A).
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SCHNEIDER 
Biro e assistente

SABÓ 
Ceará e assistente

ESQUADRIFAZIO 
Nivaldo e assistente

ROGÉRIO AMORTECEDOR 
Sonete e assistente

SPTF 
Maurício Forte e assistente

FERRANTE 
Bombeirinho

BREKLER 
Assistentes do Teco

CAPITANI ZANINI 
Biro e assistente com advogada Liliam

PERSIANAS ACCIARD 
Ninja

METALÚRGICOS DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Chapa 1 é eleita pela categoria
com 98% de aprovação e reeleição do

presidente Marcos Donizete


