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Os maus patrões são radicais e 

querem acabar com os direitos 

dos trabalhadores para explorar a 

força de trabalho e lucrar cada vez 

mais. Oportunistas, sem preocupação 

com a qualidade de vida das famílias 

dos trabalhadores, tentam a todo 

custo colocar em prática a “reforma” 

trabalhista do presidente Temer. 

Mas aqui na base metalúrgica 

eles não estão conseguindo, não! 

O nosso Sindicato, graças às mo-

bilizações diárias nas fábricas e à 

fi rmeza nas mesas de negociação, 

tem garantido os direitos e as 

conquistas da Convenção Coletiva, 

que não caíram do céu nem são pre-

sentes dos patrões: são resultado de 

muita luta do movimento sindical no 

passado e precisam ser respeitados 

e mantidos.
Precisamos, porém, continuar 

unidos, fortes e mobilizados para 

enfrentar os novos desafi os. 

O presidente eleito Bolsonaro 

e sua equipe querem acelerar o 

projeto Temer, destruindo direitos, 

fragilizando os Sindicatos, impedindo 

o diálogo e a liberdade de expressão 

e de manifestação.

Veja a seguir algumas propos-

tas que devemos combater:

SEM O SINDICATO 
OS TRABALHADORES SERÃO 

CADA VEZ MAIS EXPLORADOS

E INJUSTIÇADOS!

Eles propõem aposentadoria privada, através da 

capitalização, e não vão combater privilégios. Só as 

aposentadorias públicas do povo serão prejudicadas, ou seja, 

ninguém conseguirá se aposentar e a miséria vai crescer.

Este direito, que ajuda o povo a ter um Natal e uma 

Passagem de Ano com as contas em dia, está ameaçado. O 

governo eleito é contra o 13º salário e adicional de férias.

As companheiras podem perder dias de licença-

maternidade e fi car sem apoio do governo nas lutas contra 

a violência e por igualdade de oportunidades. 

A carteira assinada com direitos pode ser extinta. O novo 

governo propõe carteira verde e amarela que cria uma 

categoria de trabalhadores sem direito.

Fim do 13º Salário

Fim do apoio às Mulheres

Fim da Carteira de Trabalho

Fim das Aposentadorias
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NA LUTA CONTRA AS “REFORMAS” 
TRABALHISTA E DA PREVIDÊNCIA

MIGUEL TORRES
Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo

e Mogi das Cruzes, da
Força Sindical, e da CNTM

Está sendo divulgado nas fábricas um informativo para informar a 
categoria sobre algumas propostas que, já anunciadas pela equipe 
do Bolsonaro, vão acelerar o projeto Temer, destruindo direitos, 
fragilizando os Sindicatos, cerceando os espaços de diálogo e 
piorando a situação de crise e de caos social. O boletim, que
também pode ser acessado no site www.metalurgicos.org.br, 
destaca a importância do Sindicato na defesa dos interesses dos 
metalúrgicos e da contribuição de todos para a manutenção de 

nossas estruturas de lutas. “Leia, 
divulgue e converse com os seus 
colegas de trabalho sobre o
conteúdo da publicação. 
Boa leitura!”.

AROUCA  
Equipe Nelson

TS SHARA
Equipe Rodrigo de Morais

INDUSCABOS 
Ester e equipe

http://www.metalurgicos.org.br
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NAUT 
Jamanta

IBÉRICA 
Uélio e equipe

CONTUFLEX
Equipe Rodrigo de Morais

CARON 
Equipe José Luiz

CONESTTEL 
Josias e equipe

EIKIL 
Cristina

JANGADA 
Bombeirinho e equipe

RASA 
Adnaldo e equipe

SCHIOPPA 
Adriano Lateri e equipe

NEADE 
Ninja

GEHAKA 
Nivaldo e equipe

JBT 
Equipe Yara

PROXXI 
Érlon e equipe
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SCORPIOS 
Equipe Rodrigo de Morais

CASTEL 
Alsira e equipe

REFAL 
Alemão e equipe

MAUSER 
Érlon e equipe

RINNAI 
Paulão e equipe

SERVE MOLAS 
Rubens e equipe

BUTUEM 
Equipe Maloca

BRAITA 
Biro e equipe

COND VOLT e DI MARTINO 
Curió e equipe

MAGMA SOLDA 
Equipe Carlão

ZVEIBIL 
Lourival e equipe

DICORTE 
Zé Silva e equipe

CARBOMEC 
Equipe Chico Pança 
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PINGUIM 
Chico Pança e equipe

PACRI 
Jesus e equipe

MULT LOCK 
Ceará e equipe

ROAPLÁS 
Mixirica e equipe

SABÓ - Ceará e Lourival e equipes

UNIXTRON 
Equipe Érlon – com aprovação da PLR 

(parcelas: novembro de 2018 e maio de 2019)

SPLAFEX 
Uélio e equipe

CELFER 
Equipe Donizeti – com conquista da PLR 

(parcelas: 30/01/19 e 30/03/19) 
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86
ANOS

de Lutas e
Conquistas

SINDICATO DOS METALÚRGICOS

de São Paulo e Mogi das Cruzes

1932-2018

ASSOCIE-SE! FORTALEÇA 
A LUTA DO 
SINDICATO.


