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METALÚRGICOS DE SP SE
UNEM AOS DO ABC EM ATO POPULAR 
CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

19/02: DIA NACIONAL DE LUTA 
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

N esta quarta-feira (7), dirigen-
tes do Sindicato dos Meta-

lúrgicos de São Paulo e Mogi vão 
participar de assembleia popular 
contra a reforma da Previdência, 
no Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, em São Bernardo do Campo.

“É a unidade na luta. O governo 
está fazendo de tudo para aprovar 
esta famigerada reforma, pres-
sionando parlamentares, fazendo 
terrorismo com a população e di-
zendo que a reforma é pra combater 
privilégios e garantir o pagamento 
das aposentadorias no futuro. Tudo 
mentira. Privilégio é pagar auxílio 
moradia, fortunas em planos de 
saúde para os parlamentares e seus 
familiares e tantas outras mazelas. 

A LUTA FAZ A LEI!

Repudiamos tudo isso e estamos 
informando os trabalhadores nas 
fábricas como essas reformas vão 
prejudicar a todos e mobilizando 
para as ações sindicais”, afirma 

Miguel Torres, presidente do 
Sindicato e da CNTM e vice-pre-
sidente da Força Sindical. 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, anun-

ciou que a reforma da Previdência 
vai começar a ser discutida no pró-
ximo dia 19 na Casa. As Centrais 
Sindicais unidas já aprovaram uma 
Jornada Nacional de Luta contra 
mais este ataque aos direitos e 
à dignidade dos trabalhadores e 
definiram 19 de fevereiro como Dia 
de Luta em todo o País. 

Seguindo essa orientação, os 
sindicatos estão organizando ma-
nifestações em todos os Estados.

O governo não tem os 308 
votos necessários para aprovar a 
reforma e o relator, Arthur Maia 
(PPS-BA), está mudando o texto 
pra ver se consegue ganhar os par-
lamentares contrários e indecisos. 
Jogo rasteiro!

E quem pensa que Carnaval 
é só folia, se engana. A 

luta contra a 'deforma' 
previdenciária e os votos

dos parlamentares está sendo 
cantada na marchinha

“Vota, mas não volta”, considerada
Hino Oficial do Carnaval contra 

a reforma. É de Pedrinho Miranda, 
cantada por Luís Felipe Lima.

Acesse o nosso site e confira!

MARCHA DE CARNAVAL

https://www.youtube.com/watch?v=LZ3CEeLlABk
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NENHUM 

DIREITO A 

MENOS!

AÇÕES NAS FÁBRICAS...
…DE MOBILIZAÇÃO CONTRA AS  REFORMAS TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA E PELOS DIREITOS

BEGHIM (zona leste) - Trabalhadores
aprovam luta contra as reformas em assembleia
com diretor Josias e equipe

BRAITA USINAGEM (zona sul) - Diretor Biro e equipe 
discutiu sobre a não aplicação do dissídio coletivo pela 
empresa e o parcelamento de dívidas pendentes

CAROL (zona sul) - Diretor Lourival e
equipe explicando as complicações que a reforma 
trabalhista traz para os trabalhadores

DECTCH (zona sul) - Trabalhadores na mobilização pela PLR e 
contra as reformas do governo com equipe do diretor Carlão

CARDAL (zona oeste) - Diretor Ceará e equipe 
foram à fábrica conversar com os trabalhadores 

no horário do café sobre a importância da luta 
contra as reformas e a contribuição sindical

ULTRAPOWER (zona leste) - Diretor Mixirica e 
equipe reforçando a importância da mobilização dos 
trabalhadores na luta sindical pelos direitos

YADOYA (zona norte) - Sindicalização e reformas que tiram direitos 
foram o assunto da assembleia com o diretor Chico Pança e equipe

A LUTA FAZ A LEI!

SOLETEC (zona sul) - Diretor Nivaldo destaca 
em assembleia a importância de ser sindicalizado 
e lutar pela manutenção das cláusulas sociais da 

Convenção Coletiva de Trabalho
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MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais

GP ISOLAMENTOS
(zona oeste) 
Diante de uma paralisação, 
a empresa entregou os 
holerites dos trabalhadores. A 
paralisação durou duas horas. 
Segundo a equipe do diretor 
Alemão, há tempos o pessoal 
vinha cobrando o holerite sem 
o qual não podiam conferir 

os descontos efetuados nos salários. Reunidos em assembleia, os trabalhadores 
aprovaram uma pauta reivindicando PLR, comissão de fábrica com estabilidade, 
delegado sindical e aumento de 15% no vale-refeição. A empresa ficou de dar 
retorno para marcar o início das negociações.

SISTEMATH (zona sul) 
Diretor Ninja e equipe na 
paralisação dos trabalhadores 
contra o salário atrasado. 
Rapidamente a empresa 
depositou os salários e o 
pessoal voltou ao trabalho. 

JOLEMA (zona oeste) 
Equipe do diretor Ceará 

acompanhando a eleição 
da Cipa na empresa.

19/02: DIA NACIONAL DE LUTA 
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

ASSOCIE-SE!
 UNA-SE
A NÓS!!!
Fortaleça

a luta
do seu 

Sindicato! 

FERRO LESTE (zona leste) 
Assembleia com a equipe do 

diretor Uélio aprovou a PLR 
de 2018 com pagamento das 

parcelas em setembro deste ano 
e março do ano que vem.


