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CENTRAIS PREPARAM ATOS CONTRA  
A TAXAÇÃO DO AÇO IMPOSTA 

PELOS ESTADOS UNIDOS
Diante do anúncio do presidente dos 

Estados Unidos, Donald Trump, de 
taxar a importação de aço e de alumínio 
para proteger os produtores americanos, 
as centrais sindicais preparam atos e 
manifestações em repúdio à medida.

O anúncio da medida causa enorme 
preocupação de que, se a taxação for con-
firmada, as exportações brasileiras de aço 
e alumínio serão afetadas, com diminuição 

da produção e, consequentemente, dos 
empregos. A intenção é preservar milhares 
de empregos que serão perdidos na cadeia 
produtiva do setor e a cota de exportação.

É importante, também, o governo bra-
sileiro buscar negociação com o governo 
americano, acionar a OMC (Organização 
Mundial do Comércio) visando diminuir 
os impactos da adoção da tarifa imposta 
pelos Estados Unidos.

Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força), presidente da Força Sindical; 
Vagner Freitas, presidente da CUT; Ricardo Patah, presidente da UGT; 
Adilson Araújo, presidente da CTB; José Calixto, presidente da NCST; 

Antonio Neto, presidente da CSB; Paulo Cayres, presidente da CNM/CUT; 
Miguel Torres, presidente da CNTM/Força Sindical

Assembleias de mobilização contra as reformas que 
tiram direitos e pelo fortalecimento do Sindicato

AÇÃO NAS FÁBRICAS NENHUM 

DIREITO 

A MENOS!

BRUPESS (zona sul) – 
Equipe do diretor Jamanta 
fala sobre a aprovação da 
contribuição sindical em 
assembleia no Sindicato para 
o fortalecimento das lutas da 
entidade e manutenção da 
sua estrutura de serviços e 
atendimento

CAROL (zona 
sul) - Equipe do 
diretor Lourival 
faz campanha de 
sindicalização na 
empresa

CONFLANGE (zona norte) 
– Equipe do diretor Curió 

explica para os trabalhadores 
como fica a situação do 

Sindicato com a reforma 
trabalhista e a importância 

do custeio para ter um 
sindicato forte 

DIFUS AR 
(zona leste) – 

Mobilização com 
diretor Adriano 
Lateri e equipe

NOTA



ENGEMET (zona sul) – Diretor Mala e 
equipe informando os trabalhadores sobre a 

decisão da assembleia, realizada no Sindicato, que 
aprovou o desconto da contribuição sindical

REFORT (zona leste) – 
Mobilização sobre sindicalização e custeio 

sindical com a equipe do Diretor Nélson

COOPERATIVA MERCEDES IMEC (zona oeste) 
– Assembleia com a equipe do 

diretor Erlon discute e aprova as ações do 
Sindicato em defesa dos direitos e a 

importância da sindicalização

ELETROPLAST (zona norte) – 
Diretor Maloca e equipe fala sobre as reformas 
e da importância da contribuição sindical para a 

manutenção da estrutura do Sindicato

PIMONT (zona sul) – 
Chamado à sindicalização com diretor

 Zé Silva e equipe

MARCAS VIÁRIAS (zona sul) – 
Equipe do diretor Jamanta reuniu os trabalhadores 

para falar sobre reforma tributária, contribuição 
sindical e também de possível mudança de empresa 

para outra cidade

LABOR LINE (zona oeste) – Assembleia de 
discussão sobre o dissídio coletivo, sindicalização e 
contribuição sindical com diretora Sonete e equipe

STAMPTEC (zona leste) – 
Trabalhadores aprovam a contribuição sindical - 

Diretor Jesus e equipe

PRIMUS (zona sul) – Diretora Cristina e equipe 
comandaram assembleia de discussão sobre as 

reformas, terceirização, sindicalização enfatizando 
a importância da contribuição sindical. Os 

trabalhadores entenderam que é o momento de 
todos se unirem para fortalecerem o Sindicato.

Diretor Alemão e 
equipe na URBA 
BROSOL (zona 
oeste)

Equipe do diretor 
Mixirica na 
VENTIBRAS 
(zona leste)
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AÇÃO NAS FÁBRICAS NENHUM 

DIREITO 

A MENOS!

MAIS AÇÃO NAS FÁBRICAS
TELASTEM (zona oeste) 
Equipe do diretor Ceará comandou 
assembleia que aprovou uma pauta 
que será entregue à empresa na 
próxima segunda-feira reivindicando a 
regularização do pagamento dos salários 
de janeiro e fevereiro (atrasados), férias 
vencidas, a PLR de 2017 e abertura de 
negociação do acordo da PLR de 2018.
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Sindicato realiza o Encontro 
da Mulher Metalúrgica

O Departamento da Mulher, 
do Sindicato, coordenado pela 
diretora Leninha, realizará no 
próximo dia 9, o Encontro da 

Mulher Metalúrgica. O evento 
faz parte das ações do Março 

Mulher e tem como tema 
“Mulheres trabalhadoras contra 

a reforma da Previdência e 
pela anulação da lei (reforma) 

trabalhista”. 


