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O governo federal está cum-
prindo suas promessas de 

destruir os direitos e as conquistas 
históricas da classe trabalhadora. 
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, por exemplo, defende 
que na reforma governista da 
Previdência haja a inclusão de uma 
nova opção de regime trabalhista 
para os jovens que ingressarem no 
mercado de trabalho.

De forma bastante agressiva, 
faz uma verdadeira chantagem à 
juventude ao dizer que o jovem 
“poderá” escolher entre a tradi-
cional carteira de trabalho azul 
(com direitos) e a carteira verde e 
amarela (sem garantia de direitos, 
sem Justiça do Trabalho, sem Sindi-
catos e sem os inúmeros benefícios 
dos acordos e convenções coletivas 

Dirigentes metalúrgicos da 
CNTM, com plantas da Ger-

dau e ArcelorMittal em suas 
bases de atuação sindical, reuni-
ram-se nesta quinta, 7 de feverei-
ro de 2019, na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes. 

Em pauta: promover avanços 
na organização sindical nos locais 
de trabalho, com forte ênfase nas 
questões de saúde, segurança 
do trabalho e meio ambiente, 
modernizar as relações de traba-
lho entre empresas, movimento 
sindical e classe trabalhadora e 

conquistados pelas categorias).
O ministro Guedes fala aberta-

mente, em nome do pensamento e 
dos interesses econômicos neolibe-
rais, como se este novo sistema de 
contratação fosse a panaceia para 
todos os males do desemprego.

Pensamos exatamente o con-
trário!

Para enfrentar a crise e o desem-
prego, o País precisa se desenvolver 
economicamente, com valorização 
dos setores produtivos nacionais, in-
dustrialização, geração de empregos 
de qualidade para todos, manuten-
ção e ampliação dos direitos sociais, 
previdenciários e sociais da classe 
trabalhadora e relações cada vez 

mais civilizadas nas relações entre 
capital e trabalho.

Desdenhar das conquistas do 
movimento sindical e da classe 
trabalhadora, ao longo dos anos, 
impondo as reformas trabalhista e 
da Previdência e adotando medi-
das duras, impopulares e injustas, 
é dar as costas para a História 
do Brasil, é tirar a esperança da 
juventude em alcançar uma vida 
digna, é sacrificar ainda mais o 
povo brasileiro trabalhador e é 
colocar em risco social mais e mais 
pessoas. Quem em sã consciência 
quer isto para o País?

MIGUEL TORRES
Presidente da Força Sindical,

CNTM e Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes

atuar conjuntamente pela valori-
zação produtiva do setor.   

A reunião foi coordenada 
por Miguel Torres, presidente do 
Sindicato, CNTM e Força Sindical, 

com as presenças de Jorge Carlos 
de Morais “Arakém”, Carlos Ortiz 
e Eufrozino Pereira (Metalúrgicos 
São Paulo), José João (Metalúr-
gicos de Guarulhos), Raimundo 

Nonato (Metalúrgicos de Ouro 
Branco), Mário José Torobay 
(Siderúrgicos RJ), Ademir Ferreira 
(Comerciários de São Carlos) e 
Altair Garcia (Dieese). 
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INDUSMEK 
Equipe

Chico Pança

ABBAS 
Mixirica e 

equipe

CROMAÇÃO 
UNIVERSO 

Sonete e equipe

CALHA FORTE 
Bombeirinho e 

equipe

CBE 
BANDEIRANTE  
Lourival e equipe

SABÓ 
Ceará e 
equipe

MAKMELT 
Ninja
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CARDAL 
Ceará e 
equipe

GUERREIRO 
VIANA 

Biro e equipe

MAISON 
Cristina

ELEIÇÕES 
METALÚRGICAS 
EM BOTUCATU 
Teco e equipes

FAPINHA 
Nivaldo e 
equipe

DRIVEWAY 
Mala e 
equipe

Exposição de fotos aberta ao público neste final de semana
A Exposição Fotográfica “86 Anos 

de Lutas e Conquistas”, no andar 
térreo do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo, estará aberta para visi-
tação pública neste final de semana 
(sábado/9 e domingo/ 10).

É para que as pessoas que visi-
tam a Liberdade nestes dias tenham 
uma opção a mais de lazer e cultura 
e para que as trabalhadoras e os 
trabalhadores metalúrgicos possam 
vir com suas famílias e amigos(as).

A mostra é gratuita e ficará em 
cartaz até 15 de fevereiro de 2019. 

São ao todo 86 imagens que retra-
tam a categoria metalúrgica em 
assembleias, greves e ações do 
nosso Sindicato (fundado em 1932) 
em defesa da redemocratização do 
Brasil, nas conquistas da redução da 
jornada e da política de valorização 
do salário mínimo e em busca cons-
tante por melhorias nos ambientes 
de trabalho e avanços salariais, eco-
nômicos, sociais, previdenciários e 
trabalhistas.

Não perca! Prestigie a história da 
classe trabalhadora e a cultura!

Diretores do nosso Sindicato acompanham dirigentes metalúrgicos do 
Rio, Ouro Branco e Guarulhos em visita à nossa Exposição de fotos
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