
20 DE FEVEREIRO DE 2019,
quarta-feira, 10h, Praça da Sé

PARTICIPE!

Se na greve de abril de 2017 
conseguimos derrubar a reforma da 
Previdência do Temer, agora devemos 
e podemos derrubar a 
reforma da Previdência 
de Bolsonaro. Vamos 
às ruas protestar contra 
o fim da aposentadoria 
e em defesa dos direitos 
e conquistas dos 
trabalhadores.
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O governo está tentando 
acabar com a aposenta-

doria digna dos trabalhado-
res, prejudicando principal-
mente os mais pobres, que 
começam a trabalhar mais 
cedo, as mulheres, os rurais, 
as pessoas com deficiência, 
os servidores, a pensão por 
morte e a aposentadoria 
especial concedida a traba-
lhadores que atuam em ati-
vidades prejudiciais à saúde. 

As propostas do governo 
não atacam as aposenta-

dorias milionárias nem os 
patrões que deixam de con-
tribuir com o INSS, sonegam 
e fazem falcatruas. 

Só os bancos e seus planos 
privados serão beneficiados. 
Temos, portanto, que con-
tinuar a luta em defesa da 
aposentadoria, por uma 
Previdência Social pública, 
universal, com valorização 
real, sem privilégios e que 
amplie a proteção social 
para quem mais precisa 
deste sistema!

O FIM DA APOSENTADORIA

MIGUEL TORRES 
Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo e
Mogi das Cruzes, da CNTM e

da Força Sindical
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MIGUEL TORRES
E DEPUTADO PAULINHO

DEFENDEM O MOVIMENTO SINDICAL E OS 
DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA

O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, 
e o deputado federal Paulinho informaram 

em vídeo na quarta, 26, sobre a articulação 
parlamentar que impediu o funcionamento da 
comissão que discutiria no Congresso Nacional 
a medida provisória do governo que iria destruir 
o movimento sindical e, consequentemente, as 
lutas em defesa dos direitos da classe traba-
lhadora.

O texto editado pelo governo “caduca” nes-
ta sexta, 28, sem avanço no Congresso, “mas a 
batalha não acabou”, alerta Miguel Torres, que 
também preside a CNTM e o Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, pois 
o governo vai insistir no tema e “de novo atacar 
o movimento sindical

Enquanto isto...
O Brasil foi incluído na lista dos 

dez piores países do mundo para 
a classe trabalhadora pelo Índice 
Global de Direitos, divulgado duran-
te a 108ª Conferência Internacional 
do Trabalho, ligada à ONU.

Um dos motivos desta vergonho-
sa colocação é a reforma trabalhista 
aprovada pelo governo anterior, que 
impôs retrocessos aos trabalhado-
res com a retirada de direitos, pre-

carizou as relações de trabalho e não 
gerou os empregos de qualidade. 

E o governo atual, em vez de go-
vernar e fazer o Brasil se desenvolver, 
fica preso nesta tola perseguição ao 
movimento sindical, piorando o cená-
rio de crise, de desemprego e de des-
proteção ao trabalho, e insiste numa 
reforma da Previdência também ne-
fasta, que não combate os privilégios 
e só prejudica os mais pobres. 

Miguel Torres, e o deputado federal Paulinho (Foto tirada de vídeo)
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HUMBERTO PICOLI FILHO EQUIPAMENTOS 
Equipe Teco

AÇO NOBRE 
Bombeirinho e equipe

REPUXAÇÃO SAO LUCAS E USINAGEM 
Equipe Jesus

MARWAL 
Curió e equipe

ELOY COGUETTO 
Sonete e equipe

ENGESIG 
Paulão e equipe

ALUMÍNIO AURIO BRANCO 
Josias e equipe

GRAVER 
Nivaldo e equipe

PIAZZA 
Biro e equipe

SUVIFER 
Maurício Forte e equipe

INDEBRÁS 
Érlon e equipe

PIMONT 
José Silva e equipe

ORTOSÍNTESE 
Germano e equipe

XILOTÉCNICA 
Ninja

MOBILIZAÇÃO 
GREVE 

REIVINDICAÇÕES 
CIPA 

INFORMAÇÃO 
CONQUISTAS

www.metalurgicos.org.br
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NENHUM DIREITO A MENOS!

A LUTA NÃO PARA!

SPTF 
Maurício Forte

ELGIN 
David Martins e assistentes

INOPAN 
Assistentes do Teco

SCHNEIDER 
Ester e assistentes

ATENUASOM 
Ninja

BRASILATA 
Maloca e assistente

INDAB 
Assistente do Rodrigo de Morais

AMANTEC 
Nivaldo e assistente

DONOSTI 
Assistentes do Chico Pança

TECNIFER 
Sonete e assistente

NIPRA 
Adriano Lateri e assistente

AMPLICABOS DO JARAGUÁ 
Assistentes do Érlon

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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FIQUE SÓCIO(A)!
FORTALEÇA A LUTA DO 

SINDICATO POR SEUS DIREITOS.

A LUTA NÃO PARA!

ALVORADA 
Uélio e assistente

GUERREIRO VIANA 
Biro e assistente

SÓ TURBO 
Assistentes do Érlon

RITTAL 
Érlon e assistentes

ANDRIONI 
Mixirica e assistente

CAMPANHA DO AGASALHO 
Contribuição da Cristina

PROJETO MAIS LIVROS NA RADIAL METAL 
Uélio, Leninha e assistentes

NOVA DELPRI 
Assistente do Nelson

CARDAL 
Ceará e assistente

STAMPTEC 
Assistente do Jesus


