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DISCUTIR O ACORDO
DE LIVRE COMÉRCIO

CONTRA A NEFASTA REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA DO GOVERNO

ASSINE O
ABAIXO-ASSINADO

Acesse o abaixo-assinado no site 
WWW.METALURGICOS.ORG.BR

O acordo firmado em Bruxelas, 
no dia 28 de junho, de livre 

comércio entre União Europeia e 
Mercosul, para ser colocado em 
prática, precisa ser chancelado 
pelos parlamentos dos países 
membros dos dois blocos. 

Outro ponto essencial é que 
o acordo prevê cláusulas traba-
lhistas e sindicais que estão na 
contramão do que está sendo 
praticado pelo atual governo 
brasileiro. Estas cláusulas deter-
minam que o movimento sindical 
(brasileiro e de todos os países 
signatários) discuta os termos do 
acordo.

Sabemos, por enquanto, que 
haverá isenção de tarifas de ex-
portação para ambos os blocos e 
que os temas do acordo envolvem, 
além das regras trabalhistas, 
aspectos ambientais, salvaguar-
das, saúde, meio ambiente e a 
possibilidade de participação de 
empresas da União Europeia nas 
concorrências públicas dos países 
do Mercosul. 

Em linhas gerais, o acordo re-

força as vantagens comparativas 
dos países: cerca de 70% das 
exportações brasileiras para a 
União Europeia são de produtos 
primários e cerca de 90% das 
importações brasileiras do bloco 
europeu são de produtos manu-
faturados.

Podemos, então, deduzir que 
acordo poderá impor mais barrei-
ras para a superação do atraso 
dos países do Mercosul, pois 
continuaremos exportando bens 
com pouco capital humano e de 

baixo valor agregado e importan-
do produtos com muito capital 
humano e enorme valor agregado. 
Isto, na economia, é chamado de 
reprimarização.  

Lutamos por medidas que 
combatam a crise, a pobreza, as 
desigualdades e os históricos 
atrasos do Brasil e demais países 
do Mercosul. 

Defendemos uma forte reto-
mada da participação da indústria 
de transformação no PIB nacional, 
pois é um segmento com potencial 

para alavancar o desenvolvimento 
do Brasil, com geração de em-
pregos de qualidade para uma 
grande parcela da população que 
atualmente está fora do mercado 
formal de trabalho, desalentada 
ou exercendo funções precárias 
de risco à saúde e à vida.  

Queremos saber, de forma 
transparente e concreta, onde 
e em quais condições o livre 
comércio com a União Europeia irá 
beneficiar os setores produtivos e 
industriais do Mercosul e do Brasil 
e possibilitar o desenvolvimento 
da região.

O governo brasileiro, que per-
segue a estrutura sindical e atua 
contra os direitos dos trabalhado-
res, estará disposto a respeitar as 
cláusulas trabalhistas e sindicais 
previstas neste acordo de livre 
comércio? 

MIGUEL TORRES
Presidente da Força Sindical, 
da CNTM e do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e 

Mogi das Cruzes



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!

URBA 
BROSOL 
Alemão e 
assistente

ALUMÍNIO 
HEIDRON 
Bombeirinho e 
assistente

NACHI 
David Martins e 

assistentes

PINGUIM 
RADIADORES 
Assistentes do 

Chico Pança

SCHIOPPA 
Adriano Lateri e 
assistente

ARIPA 
Uélio e 
assistente

AROUCA 
Assistente do 

Nelson

GOLDWING 
Sonete e 

assistente
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SILVANA 
MOLAS 
Assistentes do 
Chico Pança

MARCOFLAN 
Assistentes
do Teco

DECTECH  
Assistentes 
do Carlão

L.A.L 
Assistente do 

Nelson

GMP 
MARCATTO 

David Martins e 
assistentes

ALBAFER e 
GP CABOS 
Alsira e 
assistente

METALCORTE 
Assistentes do 
Chico Pança

POINOX 
Sonete e 
assistente

LEOFACAS 
Assistentes do 

Érlon

UNIXTRON 
Assistentes

do Érlon

A LUTA NÃO PARA!
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ST JAMES 
Alsira e 
assistente

METALÚRGICA 
TORRES 
Josias

PROJETO 
MAIS LIVROS 
Josias, Leninha 
e assistente

TRANAL 
Alsira e 

assistente

JET MIX 
Nivaldo e 

assistente

MAUSER 
Assistentes 
do Érlon

WG 
Biro e 
assistente

GOLDEN 
KRAFT 

Lourival e 
assistente

JURANDIR 
MÜLLER e 

LIMA & SILVA 
Maurício Forte 

e assistente
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Agasalho
Campanha do 

AJUDE DOANDOROUPAS, AGASALHOS E 
COBERTORES EM BOM ESTADO.


