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POLÍTICA É PARA TODOS E POR TODOS
Querendo ou não, precisamos de política e de 

fazer política, porque precisamos tomar de-
cisões que afetam a todos. Se não participarmos 
outros vão tomar as decisões pela maioria e aí 
está o problema. Muitos desses que decidem 
usam a máquina pública em seu favor e de grupos 
a eles ligados.

Estamos em ano eleitoral e, mais do que nunca, 
é importante que a classe trabalhadora participe 
mais desse processo, discuta e eleja candidatos 
comprometidos com suas reivindicações e com a 
defesa dos seus direitos no Congresso Nacional, 
nos governos estaduais, nas assembleias legisla-
tivas e na Presidência da República.

As questões políticas estão afetando a vida 
dos trabalhadores de forma muito agressiva, sem 
o foco de encaminhar soluções para diminuir as 
desigualdades e promover cidadania.

O governo federal congelou as verbas para 
educação e saúde por 20 anos, aprovou uma 

reforma trabalhista que acaba com a carteira de 
trabalho e aponta os direitos trabalhistas como 
privilégios que impedem as empresas de cresce-
rem, quer aprovar uma reforma da Previdência 
que vai impedir o trabalhador de se aposentar. 

Em contrapartida juízes e ministros têm isen-
ção de impostos, auxílio moradia, os melhores 
planos de saúde extensivos a toda a família, se 
deslocam em aviões da FAB enquanto milhões de 
trabalhadores amargam o desemprego, moram 
nas ruas ou “de favor”, andam a pé porque não 
têm dinheiro pra pagar a condução, contam os 
trocados para comprar o arroz e o feijão, sofrem 
nas filas dos hospitais públicos, do remédio, 
amargam para receber um auxílio-doença, além 
de tantas outras injustiças.

É preciso entender que enquanto não nos po-
litizarmos vamos continuar recebendo  migalhas 
e “favores” e alimentando quem está se lixando 
para a população e os trabalhadores.

GERDAU: ATO CONTRA A TAXAÇÃO DO AÇO
Ontem, o Sindicato e CNTM, presididos por Mi-

guel Torres, e a Força Sindical realizaram uma 
manifestação em frente ao Consulado dos Estados 
Unidos, na zona sul, em protesto contra a taxação 
da importação do aço e do alumínio, tendo em vista 
que a medida pode prejudicar a produção brasileira e 
desempregar mais de 400 mil trabalhadores do setor.

Hoje, o diretor Nivaldo comandou uma assem-
bleia na unidade da siderúrgica Gerdau, em Pirituba 
(zona oeste), de discussão da questão com os traba-
lhadores e mobilização para uma ação mais efetiva, 
se o governo norte-americano confirmar sua decisão. 
A assembleia contou com a participação dos diretores 
Erlon e Biro e assessorias.

JAÉLCIO SANTANA

Miguel Torres
Presidente do Sindicato 

e da CNTM
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Diretor Mala e equipe em assembleias na 
SAMOT e na ALTREF (zona sul) comunicando 
os trabalhadores sobre a decisão da assembleia 

realizada dia 23, no Sindicato, que aprovou a 
contribuição sindical em favor da entidade.

SAMOT

ALTREF



ALUMÍNIO FORMOSA 
(zona leste) – Diretor 

Josias e equipe em 
assembleia de discussão 

do acordo da PLR e da 
contribuição sindical

Trabalhadores da L.A.L  
(zona leste) reunidos 

com a equipe do 
diretor Nelson aprovam 

contribuição sindical

Diretor Ceará
e equipe comunicando 

os trabalhadores da 
SABÓ (zona oeste) sobre 

o início das negociações 
para o acordo da PLR 2018

DORMER (zona 
sul) - Assembleia com 

diretor Zé Silva e equipe 
explicando o custeio 

sindical e falando sobre 
problemas internos da 

empresa

Diretor 
Bombeirinho e

 equipe na NOVA LATA 
(zona leste)

SBU (zona sul) –
Diretor Biro e equipe 

reuniram os trabalhadores 
para falar sobre 

o andamento das 
negociações para o 

acordo de PLR com a 
empresa
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A LUTA 

FAZ A LEI!

GOLDEN KRAFT (zona 
sul) – Assembleia com 
diretor Lourival e equipe 
pressiona a empresa a 
negociar o acordo de PLR. 
Sindicato garante sua 
representação.

RICHTER (zona oeste) 
– Assembleia com 
equipe do diretor Erlon 
aprova o pagamento da 
contribuição sindical 
e unidade na luta pela 
representação sindical

Assembleia na 
TECNOCON (zona 
oeste), com a equipe do 
diretor Alemão, discute 
e aprova o desconto da 
contribuição sindical 
para a manutenção do 
Sindicato

Secretário-geral Arakém 
participa da assembleia 
na INCASE (zona 
leste), de discussão da 
contribuição sindical com 
diretor Uélio e equipe.

ROTOFLEX e FIPLAST 
(zona sul) – Assembleia 
de mobilização pelo 
acordo de PLR e discussão 
do custeio sindical com a 
equipe do diretor Teco
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MAIS AÇÕES NAS 
FÁBRICAS…

NENHUM 

DIREITO 

A MENOS!
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Acesse - WWW.METALURGICOS.ORG.BR - e saiba mais

NENHUM DIREITO A MENOS!

E FORTALEÇA A LUTA 
DO SEU SINDICATO! 

SINDICALIZE-SE

Os acidentes de trabalho custaram mais de R$ 26 bi à Previdência entre 2012 e 2017. Segundo 
o Ministério Público do Trabalho, 14 mil trabalhadores morreram no período. Nessa conta estão 

gastos com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. 
Impacto na economia: só em 2017 as perdas no PIB chegaram a R$ 264 bilhões.

As maiores vítimas dos acidentes são os trabalhadores de menor remuneração e que têm também 
mais lesões incapacitantes. O principal agente causador de acidentes de trabalho no Brasil são 

máquinas e equipamentos.

VERGONHA!

ATENUA SOM (zona sul) 
Trabalhadores aprovam a 

proposta de acordo da PLR 
negociada pelo diretor Ninja 

e equipe com a empresa. 
O benefício será pago em 

duas parcelas, em maio e em 
outubro deste ano.

DATTI (zona sul) 
Diretor Jamanta e equipe em assembleia 
de informação sobre o acordo feito em 
audiência realizada ontem no Tribunal 
Regional do Trabalho para regularização 
dos salários atrasados, férias vencidas, 
depósitos do FGTS, abono salarial, 13º 
e cestas básicas. A assembleia também 
discutiu a importância da sindicalização e 
do desconto da contribuição sindical para o 
fortalecimento do Sindicato.

PRENSAS MAHNKE (zona norte) - 
Trabalhadores aprovam greve contra o 
atraso no pagamento dos salários e de 

outros benefícios e a falta de resposta da 
empresa ao pedido de negociação desses 
direitos. Assembleia foi comandada pelo 

diretor Adnaldo com apoio da equipe.

MORRE O OPERÁRIO HEINRICH PLAGGE, 
QUE FOI ENTREGUE PELA VW À DITADURA MILITAR
Morreu na madrugada de hoje (6) o metalúrgico aposentado Heirich Plagge, uma das vítimas da 

colaboração da Volkswagen com a ditadura militar. Na época militante sindical e integrante das 
lutas de resistência democrática, ele foi preso dentro da fábrica onde trabalhava, em agosto de 1972, 
e mantido sequestrado nas câmaras de tortura do DOPS por mais de três meses, segundo Sebastião 
Neto, autor do livro “Investigação Operária: Empresários, Militares e Pelegos Contra os Trabalhadores”.

À família e amigos o sentimento de pesar e a solidariedade da família metalúrgica!
Leia mais em www.metalurgicos.org.br - fonte: Tutameia

http://www.metalurgicos.org.br

