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A Força Sindical reuniu em 
sua sede nesta segunda, 1 

de julho, diretores da central e 
dirigentes de diversas categorias 
filiadas para fazer um balanço 
das recentes ações em defesa do 
movimento sindical e dos direitos 
sociais, trabalhistas e previdenci-
ários da classe trabalhadora.

A reunião, que contou com 
as presenças do presidente Mi-
guel Torres, do deputado federal 
Paulinho e de diretores do nosso 
Sindicato, destacou a importância 
do arquivamento da nefasta Me-
dida Provisória 873, do governo, 

FORÇA SINDICAL
DEBATE AÇÕES PELA PREVIDÊNCIA

E A QUEDA DA MP 873

que tinha como principal objetivo 
enfraquecer e destruir o movimen-
to sindical.

Com relação às lutas em 
defesa da Previdência Social, a 
ideia é intensificar a coleta de 
assinaturas do abaixo-assinado 
contra a reforma previdenciária 
do governo, que é nefasta, man-
tém privilégios e impede que a 
maioria da população consiga se 
aposentar com dignidade.

A entrega do abaixo-assinado 
às centrais sindicais deverá ser 
feita até 4 de agosto para encami-
nhamento ao Congresso Nacional 

no dia 13 de agosto.
Vale lembrar que antes, em 

12 de julho, haverá uma impor-
tante manifestação em defesa da 
Educação, que a Força Sindical, 

demais centrais sindicais e en-
tidades filiadas também apoiam 
dentro deste contexto de lutas 
de resistência por um País justo, 
desenvolvido e civilizado.



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!

LORENZETTI 
Ninja

JPC 
Assistentes do Érlon

ERLI 
Assistente do Maloca

ATTOW 
Assistente do 
Rodrigo de 
Morais

RITTAL 
Érlon e 
assistentes

LR 
Érlon e 
assistentes

METALFRIO 
Maurício Forte e assistente

CBE BANDEIRANTE 
Lourival e assistente

REAL PERFIL 
Assistentes do Chico Pança

EDIPAR 
Biro e assistente

GROUP MÚLTIPLA 
Uélio e assistente

DINATESTE 
Assistentes do Sales

SONDEQ 
Assistentes do Érlon

ZAP e ZP 
Nivaldo e assistente

JOLEMA 
Assistente do Ceará
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A LUTA NÃO PARA!

FIASCHI 
Assistentes do Teco

CARDAL – Assistente do Ceará

MAXTEMPERA 
Assistente do Nelson

TRIFFEL 
Assistentes da Ester

RETENTORES INHASZ 
Assistentes do Chico Pança

ELGIN 
David Martins e assistentes

NEUBERG 
Mixirica e assistente

ARTEGA 
Assistente do Maloca

HOMENAGEM A
LÚCIO BELLENTANTI
EM SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

Leninha, Alemão e Adriano 
Lateri, em evento da 
Associação dos Vitimados 
por Perseguições Políticas, 
agora sob a presidência de 

Tarcísio Tadeu.


