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O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes e a CNTM reafirmam o apoio 

à paralisação dos caminhoneiros e repudiam qual-
quer forma de intervenção militar sob o pretexto 
de conduzir o País à “normalidade”.

Consideramos o movimento dos transportado-
res justo e de vital importância por expor quanto 
nefasta é a política econômica imposta ao País 
e mostrar que não é possível conviver com uma 
carga tributária que drena nossas economias, 
nosso trabalho, nossa produção, nossos empregos 
e inviabiliza qualquer esforço de retomada do 
crescimento.

O movimento mexeu com a vida do País. 
Forçou o governo a negociar a redução do preço 
do diesel, dos pedágios para caminhões com 
eixo levantado (sem carga), determinar que os 
reajustes do diesel passarão a ser mensais, a 
partir de agosto, e não diário, conforme a variação 
dos preços no mercado internacional. Mas, e aí?

Como serão os reajustes mensais? E os preços 
do gás de cozinha e da gasolina, que também são 

necessidades básicas que precisam ser atendi-
das? As donas de casa vão precisar fazer greve 
e ir pra rua bater panela na porta do Palácio do 
Planalto? A população vai continuar pagando  os 
preços abusivos dos combustíveis, que refletem 
em cadeia nos demais produtos e serviços?

Se a política de reajustes da Petrobras não 
mudar os problemas vão continuar.

NOTA DO SINDICATO

A mídia divulgou que o Brasil perdeu R$ 3 
bilhões somente em tributos com oito dias de 
greve. E quanto o Brasil já perdeu ao longo dos 
anos com o desperdício, os desvios, privilégios, 
carga tributária injusta, juros abusivos, saúde 
precária, ferrovias e rodovias abandonadas etc.? 

A paralisação mostrou que o governo tem 
muito que negociar, para o bem do País, e de 
forma democrática. Não pela intervenção militar 
e o risco da volta do arbítrio e do cerceamento 
das liberdades individuais e coletivas. Isso é o 
pior que poderia acontecer. 

Somos cidadãos(ãs) brasileiros(as) cansados 
de serem maltratados. Somos pela negociação, 
sempre, não pela intervenção. Somos pelo direito 
do exercício pleno da nossa cidadania.

Viva a democracia!

MIGUEL TORRES
Presidente do Sindicato e da CNTM e 

vice-presidente da Força Sindical

METALÚRGICOS DE SP E CNTM 
REPUDIAM INTERVENÇÃO MILITAR
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AÇÕES NAS FÁBRICAS
POR DIREITOS E PELO CUSTEIO SINDICAL

Dia 15/6 tem debate com a 
pré-candidata a presidente 

Vera Lúcia, no Sindicato

Reforma 
trabalhista 

no STF

DE OLHO!

Eleições 2018

O objetivo do debate é ouvir as propostas
de governo dos pré-candidatos do campo progressista. 

O encontro com Vera Lúcia, do PSTU, será realizado às 14h30, no 
auditório do Sindicato (Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade). Será o 

terceiro da série promovida pelo Sindicato. O primeiro foi com Ciro 
Gomes, do PDT, e o segundo com Manuela D´Ávila, do PCdoB.

CROMAQ CROMEAÇÃO (zona sul) 
Trabalhadores em assembleia aprovam a 
proposta de acordo da PLR e vão receber 
o benefício em duas parcelas, a primeira 
em 31 de agosto e a segunda dia 31 de 
janeiro. A mobilização foi comandada pela 
equipe do diretor Teco.

POLICON (zona sul) 
Equipe do diretor Carlão no comando 
da assembleia que aprovou o acordo 
da PLR de 2018, com pagamento em 

parcela única, no dia 15 de junho.

O Supremo Tribunal Federal 
vai julgar no dia 28 de junho duas 
ADIs (Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidade) da reforma traba-
lhista. Uma trata do ponto que 
tornou facultativa a contribuição 
sindical e, a outra, do contrato de 
trabalho intermitente. O relator é 
o ministro Edson Fachin.

O STF já começou a julgar 
outra ação que questiona a volta 
da gratuidade da Justiça traba-
lhistas, bem como a ação da 
CNTM que pede a impugnação 
da regra que impõe às trabalha-
doras gestantes e lactantes tra-
balharem em locais insalubres.

Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A LUTA DO 

SEU SINDICATO! 

ROMERITO PONTES


