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CENTRAIS SINDICAIS MOBILIZADAS:

As Centrais Sindicais, reunidas 
em São Paulo em 28 de junho, 

avaliaram os resultados do impor-
tante trabalho feito pelos sindica-
listas com os parlamentares dos 
partidos da minoria e partidos do 
centro na Câmara dos Deputados, 
para debater o conteúdo da Reforma 
da Previdência e o processo legis-
lativo de votação. Neste processo, 
as entidades reafirmaram o posi-
cionamento contrário e crítico ao 
relatório substitutivo do deputado 
Samuel Moreira.

As Centrais alertam que os 
trabalhadores e as trabalhadoras 
devem se manter permanentemente 
vigilantes e destacam a importância 
de se reforçar a atuação junto ao 
Congresso Nacional, visando tratar 
das questões e do conteúdo dessa 
nefasta reforma.

Nesse sentido, as Centrais Sin-
dicais conclamam os trabalhadores 
e as trabalhadoras para o máximo 
esforço na atuação junto às bases 
dos deputados e senadores.

Na reunião do dia 28, o Fórum 
dos Trabalhadores do Setor Público 
de São Paulo entregou às Centrais 
abaixo-assinados com milhares de 
assinaturas.

No encontro, registrou-se o 
ataque que o Sindicato dos Metro-
viários de São Paulo vem recebendo 

da empresa e as demissões de tra-
balhadores metroviários. As Centrais 
Sindicais se solidarizaram com os 
trabalhadores e a entidade. 

Os sindicalistas também ma-
nifestaram repúdio pelas práticas 
antissindicais observadas em outras 
unidades do país e em outros locais 
do estado e, por isso, as Centrais vão 
solicitar audiência com o governador 
de São Paulo para um diálogo no 
sentido de garantir o direito de 
organização e manifestação.

Os próximos passos unitários 
das Centrais serão os seguintes:

Julho será o mês para intensi-
ficar, todos os dias, nos locais de 
trabalho, nas praças e nos locais 
públicos, a coleta de assinaturas 
no abaixo-assinado contra o fim da 

aposentadoria. O prazo para con-
clusão da coleta de assinaturas é 4 
de agosto. Solicitamos a todos que 
organizem atividades conjuntas de 
coleta das assinaturas. 

Prazo para a entrega dos abaixo-
-assinados na sede nacional da sua 
Central Sindica: 8 de agosto.

Entrega do abaixo-assinado das 
Centrais no Congresso Nacional: 13 
de agosto, em Brasília.

Apoiar, valorizar e participar do 
Ato Nacional dos estudantes duran-
te o Congresso da UNE, em Brasília, 
em 12 de julho, pela valorização 
da educação, incluindo a defesa 
da aposentadoria. No mesmo dia, 
a orientação é para que a classe 
trabalhadora se mobilize nos esta-
dos e nas cidades pela coleta de 

assinaturas dos abaixo-assinados.
Apoiar e participar da Marcha 

das Margaridas em 14 de agosto, 
também em Brasília.

Apoiar e participar da luta dos 
professores, coordenada pela CNTE, 
em 13 de agosto.

Próxima reunião das Cen-
trais Sindicais: 16 de julho. 

CUT – Central Única dos Trabalhadores / Força Sindical / UGT – União Geral dos Trabalhadores / CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil /
NCST – Nova Central Sindical de Trabalhadores / CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros / CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil / CSP – Conlutas – Central Sindical e 

Popular Conlutas / Intersindical – Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora / Intersindical – Central da Classe Trabalhadora / Pública – Central do Servidor

Contra o fim da 
aposentadoria, pela 

valorização da educação 
e por emprego Miguel Torres, presidente daForça Sindical, CNTM e Sindicato



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!

CONDÉ 
Assistente do Adriano Lateri

LUIZA COSTA CARAPELLO 
Nivaldo e assistente

CALHA FORTE 
Bombeirinho e assistente

SANTA GRAÇA 
Jesus e assistente

REAG SPRAY 
Alsira e assistente

DESIGN BIKES 
Jamanta e assistente

AUTO TEC UNIÃO 
Nivaldo e assistente

C.A. 
Yara e assistente

MONTELE ELEVADORES 
Biro e assistente

DINATESTE 
Sales e assistentes

KITEST 
Curió e assistente

MSA 
Assistente do Nelson

ALFA ELEVADORES 
Ninja

PROSER 
Assistentes do Chico Pança

ELOY COGUETTO 
Sonete e assistente
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FORTALEÇA A LUTA DO SINDICATO!
FIQUE SÓCIO(A)!

A LUTA NÃO PARA!

SICAP 
Assistente do Maurício Forte

NACHI 
David Martins e assistentes

OLVER 
Assistentes do Érlon

BRASILATA 
Maloca e assistente

TUBO PEÇAS 
David Martins e assistentes

MEVISA METAL 
Uélio e assistente

Assistente
do Bombeirinho

ENCONTRO DAS 
CENTRAIS NO 
DIEESE 
Juruna,
secretário-geral da 
Força Sindical

OFICINA DE SAÚDE 
E SEGURANÇA NO 

TRABALHO 
Luisinho, no Sindicato 

dos Químicos de 
Guarulhos


