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A fala do general Mourão contra direitos 
trabalhistas revela o que está por traz da 

candidatura de Bolsonaro: uma candidatura 
antissocial que deve ser repudiada por toda 
a classe trabalhadora brasileira!

Consideramos descabida, ofensiva e 
lamentável a afirmação que o candidato a 
vice-presidente da República na chapa de Jair 
Bolsonaro (PSL), o general da reserva Hamíl-
ton Mourão (PRTB), fez na 4ª feira, 26, para 
empresários e representantes de associações 
e sindicatos patronais, em Uruguaiana, RS, 
sobre o 13º salário e o adicional de férias. 
Segundo ele: “Se a gente (sic) arrecada 12, 
como vamos pagar 13 (salários)?”. E ainda: 
“É complicado e é o único lugar (o Brasil) em 
que a pessoa entra em férias e ganha mais”.

Tais direitos, desdenhados por ele, foram 
conquistados após árduas batalhas travadas 
e constam nos direitos constitucionais. Ao 
contrário do que disse Mourão, direitos traba-
lhistas, como o 13° salário, geram empregos 
e movem a economia justamente porque nela 
inserem os trabalhadores.

Vamos entregar o controle do nosso País 
a pessoas com esse tipo de pensamento? 
Não foi para isto que os trabalhadores e as 
trabalhadoras lutaram tanto!

Não podemos aceitar, em hipótese al-
guma, a retirada dos nossos direitos, nem 
posicionamentos que diminuam o valor do 
nosso trabalho e que visam aprofundar a 
desigualdade social.
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Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT)
Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
José Avelino (Chinelo), presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB)
José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST)
Edson Índio, Secretário-Geral da Intersindical
Atnagoras Lopes, da Secretaria Executiva Nacional da CSP-CONLUTAS

ASSINAM ESTA NOTA

EM DEFESA DO 13º SALÁRIO, ADICIONAL
DE FÉRIAS E DOS DIREITOS TRABALHISTAS

1953 1961
Greve geral de 28 dias. Mais de 300 mil 
trabalhadores, incluindo os metalúrgicos, se 
mobilizam por melhores condições de vida, 
pelo 13º salário e aumento salarial...

Em dezembro, greve de 3 dias contra a carestia. Apesar 
das mais de 5 mil prisões, o governo cede e, no ano 
seguinte, sanciona a lei que regulamenta o 13º salário, 
principal reivindicação dos grevistas...

LINHA DO 
TEMPO
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DELTAMAR – diretor Adriano Lateri e equipe, com decisão de greve a 
partir de 8/10 se a empresa não negociar: regularização do FGTS, férias 
em atraso e equiparações salariais, reajuste do vale refeição, PLR 2018, 
repasse da contribuição dos trabalhadores ao Sindicato e implantação 
da cooperativa SicoobMetalcred. Trabalhadores também confirmaram 
presença na reunião setorial Leste 1, no Sindicato, 19 de outubro, da 
campanha 2018 pela renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.

SINDICATO INFORMA E MOBILIZA A CATEGORIA

Reuniões setoriais
28 SETEMBRO
Sexta-feira, 18h, Mogi das Cruzes  

Local: rua Afonso Pena, 137, Vila Tietê

19 OUTUBRO
Sexta-feira, 18h, Região Leste 1 

Local: Sindicato - rua Galvão Bueno, 782, Liberdade

DIMETIC – diretora Cristina e equipe. Na 
segunda, haverá pressão para a empresa 
solucionar: férias atrasadas, não depósito 

do FGTS e outros assuntos.

ALFA EXTRAÇÃO ALUMÍNIO – diretor 
Jamanta e equipe com aprovação da PLR 

(pagamento em 5 de outubro).

CIVITELLA – diretor Jamanta e
equipe em dia de eleição da CIPA. 

FURATEC – diretor Uélio e equipe.

SÓ TURBO – diretor
Érlon e equipe.

BRAITA – diretor Biro e equipe, em
ação por cumprimento de acordo. 

ALFA LAVAL – diretor Érlon e equipe. 

YADOYA FURADEIRAS – diretor
Chico Pança e equipe.

MOGI GUAÇU – diretor Teco e outros 
dirigentes no encerramento das eleições 

metalúrgicas com vitória da chapa 1.

MOREIRA METALÚRGICA – diretor 
Nivaldo e equipe. 


