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Aproximadamente, 600 mil trabalha-
dores metalúrgicos foram para as 

ruas hoje, 29 de setembro, em todo o 
país protestar contra as ameaças de corte 
de direitos e exigir do governo medidas 
efetivas de retomada da economia e 
geração de emprego e renda. Em São 
Paulo, as manifestações, passeatas e 
assembleias reuniram em torno de 20 mil 
trabalhadores.

A mobilização faz parte do Dia 
Nacional de Luta e Paralisações em 
Defesa dos Direitos, convocado pelas 
Confederações, Federações e Sindicatos 
da categoria, em unidade de ação, com 
apoio das centrais sindicais.

“Este é um dia histórico, em que a ca-
tegoria metalúrgica se uniu para enfrentar 
os ataques aos direitos neste momento 

600 MIL METALÚRGICOS FORAM ÀS 
RUAS DIZER NÃO AO CORTE DE DIREITOS

29 DE SETEMBRO

de crise. O governo está jogando todas 
as medidas de combate à crise em cima 
dos trabalhadores, mas não vamos aceitar. 
Vamos continuar nas ruas e pressionar o 
Congresso Nacional a derrubar os projetos 
que ameaçam nossos direitos”, disse 
Miguel Torres, presidente do Sindicato 
e da CNTM, lembrando que o deputado 
federal Paulinho da Força está atuando 
na Câmara, em Brasília, para barrar as 
investidas patronais contra os direitos.

ATOS NAS REGIÕES
Nosso Sindicato fez manifestações 

nas zonas leste (três pontos), sul (dois 
locais), oeste, assembleias em Mogi das 
Cruzes e Guararema, que contaram com 
a participação da Força Sindical, CSP 
Conlutas e CGTB.

Miguel Torres participou da assem-
bleia e passeata dos trabalhadores da 
Fame, no Belém, na zona leste; da mani-
festação na Mooca e na Ponte do Socorro, 
na zona sul. Em Itaquera, metalúrgicos de 
várias fábricas da região fizeram passeata 
na Avenida Jacu Pêssego. Na zona oeste, 
os trabalhadores se concentraram na 
Combultol & Metalpó e foram para a 
Rodovia Anhanguera. A polícia tentou im-
pedir o pessoal de chegar à rodovia, mas 
os trabalhadores romperam a barreira. 

Arakém, secretário-geral do Sindi-
cato; Juruna, secretário-geral da Força 
Sindical; Geraldino, diretor de relações 
institucionais da central reforçaram a 
importância da unidade e da persistência.

“Nossos direitos vieram de mui-
ta luta e serão mantidos por meio 

dela”, disse Arakém.
“Nossos direitos só serão garantidos 

se cada um de nós entender que temos 
que continuar estas paralisações. Não 
vamos recuar”, disse Juruna.

Toda a diretoria e assessoria do Sindi-
cato trabalhou intensamente para garantir 
o sucesso do movimento, que mandou seu 
recado ao governo e aos patrões: NÃO 
ao corte de direitos, NÃO ao aumento da 
jornada, NÃO ao fatiamento da legislação 
trabalhista e à contratação esporádica, 
NÃO à idade mínima pra aposentadoria, 
NÃO à desvinculação dos benefícios 
previdenciários do salário mínimo. SIM ao 
trabalho decente, à aposentadoria digna, 
à garantia dos direitos.

MANIFESTAÇÃO NA ILHA DO SAPO - ZONA LESTE

NEM UM DIREITO A MENOS!
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29 DE SETEMBRO
DIA NACIONAL DE 
PARALISAÇÕES E 
LUTA EM DEFESA 
DOS DIREITOS

ZONA LESTE - Passeata dos trabalhadores da Fame

ZONA LESTE - Manifestação em Itaquera

ZONA OESTE - Trabalhadores ocupam rodovia Anhanguera

GUARAREMA - Assembleia na Schneider

ZONA SUL - Manifestação na Ponte do Socorro

MOGI - Assembleia na Engesig

MOGI - Assembleia na Valtra 

ZONA LESTE - Presidente Miguel Torres 
na manifestação na Ilha do Sapo
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AÇÃO NAS FÁBRICAS

Trabalhadores demitidos da Fameq continuam acampados na porta 
da Keiper (grupo Prevent), em Mauá, pressionando pelo cumprimento 
do acordo firmado pela empresa no Tribunal Regional do Trabalho, 
que garante o pagamento das verbas rescisórias. A ação é 
comandada pelo secretário-geral Arakém 
com apoio da equipe.

Acampamento na Fameq continua
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Mobilização pelos direitos na 
ASSA ABLOY (zona sul) com diretor Tito e equipe

Diretor Jamanta e equipe se reuniram 
os trabalhadores da LUMINI antes da manifestação na zona sul

DISBRAS – GREVE (zona sul) 
Trabalhadores continuam em greve contra as demissões e aguardando 

o resultado da audiência marcada para a tarde desta quinta-feira, no 
tribunal. Diretor Mala e equipe estão à frente da mobilização.
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