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A LUTA 
FAZ A LEI

 É nefasta a proposta do governo 
para a reforma da Previdência 

Social, divulgada nos meios de 
comunicação. 

O texto prevê idade mínima de 
65 anos para homens e mulheres 
se aposentarem e, pior que isto, o 
valor do benefício não ficará mais 
atrelado ao salário mínimo, como 
acontece hoje.

Quaisquer alterações precisam 
ter como princípio que os aposen-
tados recebam benefícios com 
valores suficientes para ter uma 
vida saudável e digna. 

Pagar um valor abaixo do 
estabelecido pelo salário mínimo 
é entregar apenas uma “esmola”, 
para os milhões de aposentados 
que ajudaram a construir este País.

Somos totalmente contrários 
e não aceitaremos esta proposta, 

que para nós nada mais é do 
que um retrocesso que pena-
liza e impede cada vez mais 
que a população tenha uma 
velhice digna. 

A proposta em questão é 
apenas mais uma tentativa de 
prejudicar os trabalhadores e 
trabalhadoras, dificultando a 
adesão à aposentadoria.

A Previdência Social é um 
patrimônio dos brasileiros.

Entendemos que quaisquer 
mudanças na Previdência de-
vam ser amplamente discutidas 
com a sociedade e com os 
representantes dos trabalha-
dores de forma democrática e 
transparente. 

É preciso acabar com os 
privilégios na Previdência 
Social!

Vamos resistir a mais este 
ataque a direitos e conquistas 
que, a duras penas, foram acu-
mulados ao longo da história 
de lutas da classe trabalhadora 
brasileira. 

Vale ressaltar que no pró-
ximo dia 20 de fevereiro as 
centrais sindicais irão realizar 
um ato na Praça da Sé (São 
Paulo) de protesto contra o fim 
da aposentadoria.

Não podemos deixar de 
destacar que valorizar as apo-
sentadorias é uma forma sensata 
e justa de distribuição de renda.

MIGUEL TORRES
Presidente da Força 
Sindical, da CNTM
e do Sindicato dos

Metalúrgicos de São Paulo

Nesta terça, 5, na Câmara dos Deputados, foi organizado pelas 
entidades Anamatra, Coleprecor, Abrat, ANPT e OAB, com presença 
de sindicalistas, juízes e procuradores do trabalho, 
advogados e servidores. O presidente da Força 
Sindical, Miguel Torres, esteve junto ao procurador-
geral do trabalho Luiz Bojart, com o presidente da 
ANPT, Ângelo Fabiano, e do lado dos companheiros 
Valeir da CUT, Bira da CGTB e dos deputados 
Paulinho e Motta. “A Justiça do Trabalho é a última 
trincheira dos trabalhadores”, disse Miguel.



NENHUM 

DIREITO A 

MENOS!
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LUTO

COIMBRA 
Lourival e equipe

SANKAR MOLAS 
Equipe Carlão 

CIAMET 
Nelson e equipe

AL FULGOR 
Mixirica e equipe

S.CALHAS 
Nivaldo e equipe

ERLI CONSERLI  
Maurício Forte e equipe, advogada Liliam e 

equipe do Maloca com os trabalhadores no TRT

FERROLENE  
Bombeirinho e equipe 

JURANDIR MULLER 
Maurício Forte e equipe

LUSTRE PROJETO 
Mala e equipe

ROTTAX 
Biro e equipe

Trabalhadoras da Fame, 
em assembleia organiza-
da por José Luiz e equipe, 
na sexta, 1º de fevereiro, 
prestaram solidariedade 
às famílias das vítimas da 
tragédia humana e ambien-
tal causada pela Vale em 
Brumadinho/MG. 

Na quinta, 7 de fevereiro, 
outras manifestações serão 
realizadas na base metalúr-
gica de São Paulo e Mogi das 
Cruzes, pedindo punição aos 
responsáveis por este crime 
e apoiando os protestos de 
entidades representativas 
dos trabalhadores mineiros.

MOBILIZAÇÃO 
GREVE 

REIVINDICAÇÕES 
CIPA 

INFORMAÇÃO 
CONQUISTAS
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ASSOCIE-SE! APROVEITE OS BENEFÍCIOS.
www.metalurgicos.org.br

RITTAL 
Érlon e equipe

ALFA ELEVADORES 
Ninja

CONTUFLEX 
Equipe Rodrigo 

PRATECOM e METAL REIS 
Yara e equipe

Q1 AMBIENTAL 
Lourival e equipe

MOLAS FF 
Alsira e equipe

RCD PLACAS 
Equipe José Luiz

MOBILIZAÇÃO 
GREVE 

REIVINDICAÇÕES 
CIPA 

INFORMAÇÃO 
CONQUISTAS

SINDICATO É LAZER

Faremos em 16 de fevereiro de 2019, sábado, 10h, o sorteio das vagas para o Carnaval no
Centro de Lazer de Praia Grande e no Clube de Campo de Mogi das Cruzes. As senhas serão

entregues no mesmo dia do sorteio, das 8h às 9h45, no Auditório do Sindicato dos Metalúrgicos,
rua Galvão Bueno, 782, Liberdade, São Paulo, próximo ao metrô São Joaquim.


