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MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS
E PRESSÃO NO CONGRESSO

A luta contra a aprovação da 
reforma previdenciária do 

governo continua. Depois da 
grande mobilização nacional 
de 14 de junho, os dirigentes 
sindicais intensificam agora os 
encontros com os trabalhadores 
nas empresas e fábricas, o corpo 
a corpo com os parlamentares no 
Congresso Nacional e o abaixo-

-assinado contra a reforma.
Em Brasília, contamos com a 

forte presença do deputado Pau-
linho da Força na articulação com 
outros deputados. “O momento 
é de ampliar a comunicação, o 
diálogo, e mostrar aos dirigen-
tes políticos e à sociedade em 
geral que a proposta apresen-
tada pelo governo é péssima, 

mantém os privilégios, destrói a 
Seguridade Social e impede que 
a maioria da população consiga 
se aposentar com dignidade”, 
diz Miguel Torres, presidente da 
Força Sindical, CNTM e Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes.

Nesta terça, 25, em encon-
tros com líderes partidários, as 

centrais sindicais apresentaram 
a mais recente nota técnica do 
Dieese sobre o tema e confirma-
ram que, mesmo com algumas 
mudanças na proposta do rela-
tor, muitos pontos da proposta 
original do governo continuam 
e são prejudiciais à classe tra-
balhadora e aos setores sociais 
mais vulneráveis.

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

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



Os diretores e assistentes estão 
firmes nas ações em defesa dos 
interesses dos metalúrgicos de 
São Paulo e Mogi das Cruzes, com 
assembleias, greves e negociações. 
Tudo para garantir direitos, benefícios 
e melhores condições de trabalho 
nas fábricas e empresas. Também 
estamos mobilizados contra a 
reforma previdenciária: apoiando os 
dirigentes que levam nossa posição 
ao Congresso Nacional e coletando 
assinaturas para o abaixo-assinado 
que será encaminhado a deputados e 
senadores, para que não aprovem a 
proposta apresentada pelo governo, 
pois ela mantém privilégios e 
acaba com o direito de a maioria da 
população se aposentar dignamente.
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A LUTA NÃO PARA!

BRUPRES 
Jamanta e assistente

BRASSINTER 
Assistentes do Carlão

CROMAÇÃO UNIVERSO 
Sonete e assistente

SCHNEIDER ELETRIC 
Cristina e assistente

RODOTEC 
Sales e assistentes

MECALOR 
Assistente do Curió

EUROMAX 
Alemão e assistente

ALFA ELEVADORES 
Ninja

MAGNOS PEÇAS 
David Martins e assistente

SPOT JAGUARA 
Érlon e assistentes

LR METALÚRGICA 
Érlon e assistentes

ACÚSTICA SÃO LUIZ 
Assistentes do Chico Pança
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AGASALHO
Campanha do 

DOE ROUPAS, AGASALHOS E COBERTORES EM BOM ESTADO.

A LUTA NÃO PARA!

BANOS E BANOS e CONTATO VISUAL 
David Martins e assistente

MAVI MÁQUINAS 
Assistente do Maloca

ACRO CABO 
Assistente do Curió

SUVIFER 
Maurício Forte e assistente

FURGOTEC 
Uélio e assistente

PIMONT 
José Silva e assistente

FULGOR 
Mixirica e assistente

RITTAL 
Érlon e assistentes

CAPITANI ZANINI 
Biro e assistente

ARKADZA 
Sonete e assistente

AÇOS VIC 
Adriano Lateri e assistente

GARDINOTEC 
Assistente do Nelson

JIT PINT 
Nivaldo e assistente


