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CRESCEM AS LUTAS
CONTRA AS DESIGUALDADES

E INJUSTIÇAS SOCIAIS
No mundo inteiro tem ocorrido 

protestos contra: a concentra-
ção de renda, as desigualdades, 
as injustiças sociais, a explora-
ção, o custo de vida, o desem-
prego e as péssimas condições de 
vida das populações e da classe 
trabalhadora.

Estamos vendo, por exemplo, 
importantes revoltas em países 
vizinhos do Brasil. Depois do 
Equador, agora é o Chile, cuja 
onda de protestos que começou 
contra o aumento das tarifas de 
metrô cresceu com o desconten-
tamento do  povo chileno com 
outras políticas públicas, como 
o sistema de pensões, que é o 
modelo que o ministro da eco-
nomia Paulo Guedes defende na 
nefasta reforma da Previdência 
do governo.

O movimento sindical brasi-
leiro, histórico e atuante, é um 
dos segmentos que tem avisado 
há muito tempo que as medidas 
antissociais, os ataques a sobe-
rania nacional e as reformas que 
tiram direitos, além de não solu-
cionarem a crise econômica, vão 
piorar a vida da maioria da popu-
lação: aumentando a pobreza, a 
miséria, a violência, as doenças, 
os acidentes e os riscos sociais.  

“Chega de causar danos e 
sofrimento ao povo brasileiro. Os 
setores produtivos e industriais 
necessitam de investimentos, a 
educação precisa de investimen-
tos, precisamos gerar empregos 
de qualidade, a política de valo-

rização do salário mínimo deve ser 
retomada e os direitos trabalhis-
tas, sociais e previdenciários da 
classe trabalhadora não podem 
ser destruídos nem reduzidos”, 
alerta Miguel Torres, presidente 
da Força Sindical, CNTM e Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes. 

As assembleias da campanha 
salarial 2019 em andamento, 
fundamentais para informar e 
mobilizar a categoria pelo rea-
juste e pela garantia das cláusu-
las da Convenção Coletiva, são 
momentos importantes para a 
diretoria do Sindicato e equipes 
conversarem com os trabalhado-
res metalúrgicos também sobre 
estes outros fatos da atualidade 
mundial e brasileira. O diálogo, o 
conhecimento crítico e a união são 
fundamentais! 

REUTERS/JOSE LUIS SAAVEDRA

As centrais sindicais Força 
Sindical, CUT, UGT, CTB e 

CSB manifestam profunda pre-
ocupação com a crise política 
e social que vem acontecendo 
no Chile.

Solidarizamo-nos com o 
povo chileno e conclamamos 
uma solução imediata à grave 

Miguel Torres - Presidente da Força Sindical
Sérgio Nobre - Presidente da CUT
Ricardo Patah - Presidente da UGT
Adilson Araújo - Presidente da CTB
Antônio Neto - Presidente da CSB

crise social, pelas vias política, 
diplomática e pacífica em bene-
fício do conjunto da população 
deste país latino-americano.

Consideramos importante 
o diálogo democrático e trans-
parente visando a construção 
de uma solução pacífica para o 
povo chileno.

NOTA DAS CENTRAIS 
SINDICAIS SOBRE

PROTESTO NO CHILE
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ALSTOM 
Diretor Érlon e assistente

CASTEL 
Diretora Alsira

FIMEPOR 
Diretor Josias

KION 
Diretora Alsira

FANANDRI 
Diretor Bombeirinho

GUERREIRO VIANA 
Diretor Biro

ELGIN 
Diretor David Martins

GP CABOS 
Diretora Alsira

DIRETORIA
NAS FÁBRICAS

GREVE NA LUMINI 
Diretor Teco, com apoio dos diretores Carlão, José Silva, Medeiros, Lourival, Sonete e assistentes. 
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A CONQUISTA É MAIOR 
QUANDO LUTAMOS  JUNTOS.

FIQUE 
SÓCIO(A).

SIGA O SEU SINDICATO NAS REDES

metalurgicossp @metalurgicossp/SindicatoMetalurgicosSP
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EQUIPES DA DIRETORIA

MOREIRA METALÚRGICA 
Diretor Nivaldo e assistente

SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHADOR 
Diretor Luisinho 
- bancada dos 
trabalhadores na 
FUNDACENTRO-CTPP 

MURIAÇO 
Diretor Maurício Forte

STAMPTEC 
Diretor Jesus

PINTURAS FLOX 
Diretor Ninja

MRSUL 
Diretor David Martins e assistente

VENTISILVA 
Diretor Mixirica

OGC 
Ação na base do diretor Tito

OVERPASS 
Diretor Josias

WALPAM 
Diretora Yara

MAXTEMPERA 
Assistente do diretor Nelson

XENONIO 
Diretor Jamanta

SPEEDMAQ 
Assistente do diretor Maloca

DIRETORIA
NAS FÁBRICAS

A LUTA FAZ A LEI


