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O Jornal Nacional, em sua 
edição de segunda, 13 de 

janeiro, mostrou que quase 
dois milhões de brasileiros es-
tão na fila do INSS esperando 
respostas tanto para pedidos 
simples, como licença-saúde 
ou maternidade, quanto para 
pedidos mais complexos.

Membros do governo ale-
gam problemas operacionais 
e de orçamento e dizem que 
estão estudando soluções. Dá 
pra acreditar? Já estão no poder 
há mais de 1 ano, fizeram uma 
nefasta reforma da Previdência 
e só agem no improviso, sem 
preparo algum para resolver as 
precariedades do atendimento 
e serviços do INSS.

As pessoas, principalmente 
as mais simples e socialmente 
vulneráveis, ficam esperando 

FILAS E IMPROVISOS 

meses, muitas passam mal 
nas filas, e não conseguem 
uma resposta para as suas 
solicitações. Há inclusive ca-
sos de aposentados que estão 
enfrentando dificuldades para 
provar que estão vivos. 

Chega de humilhação. Exi-

gimos respeito, investimentos 
no INSS, com a contratação de 
mais servidores qualificados, e 
um tratamento realmente dig-
no à população que depende 
da Previdência Social para a 
satisfação de suas necessida-
des básicas.

MIGUEL TORRES
Presidente da

Força Sindical,
da CNTM e do 
Sindicato dos 

Metalúrgicos de
São Paulo e

Mogi das Cruzes

Sindicato informa e mobiliza a categoria
Estamos nas fábricas e empresas metalúrgicas levando informações de interesse da 
categoria, ouvindo reivindicações e mobilizando os trabalhadores e as trabalhadoras 
nas ações, incluindo protestos e greves, em defesa dos direitos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, dos empregos, dos salários e do trabalho decente.

Uma publicação contra a Carteira Verde e Amarela, prevista na MP 905 do governo, também 
está sendo distribuída aos companheiros e companheiras nas fábricas. Esta nefasta MP 
mexe em inúmeros artigos da CLT, é uma ameaça aos direitos da classe trabalhadora e vai 
aumentar o desemprego, a informalidade e a precarização nas relações de trabalho. 

Também temos a missão de levar adiante a campanha permanente de Sindicalização 
como forma de manter, com mais sócios e sócias, o Sindicato forte e estruturado para 
as negociações com os patrões em busca de melhores condições de trabalho e mais 
conquistas e benefícios para todos. Participe!  



ARAME ROMAS 
Diretora Sonete

BRAITA 
Diretor Biro

GUARDIAN 
Diretor Alemão

TECNO FLEX 
Diretor Lourival e 

assistente

AURICCHIO 
Assistente do diretor David Martins

CASTEL 
Ação na base da diretora Alsira

BEFRAN 
Assistente do diretor Érlon

CONFLANGE 
Assistentes do diretor Curió

BUTUEM 
Assistente do diretor Maloca

DIEBOLD NIXDORF/PROCOMP 
Assistente do diretor Sales

BERTOLUCCI 
Diretora Sonete

GP CABOS 
Diretora Alsira

JALES 
Diretor Ninja

TIRONE 
Diretora Sonete
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DIRETORIA NAS FÁBRICAS

EQUIPES DA DIRETORIA



JUNTOS 
SOMOS MAIS 

FORTES!

FIQUE 
SÓCIO(A).
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JNA 
Assistente do diretor Érlon

SANTA LUZIA 
Assistente do diretor Chico Pança

KION 
Ação na base da diretora Alsira

SPOT JAGUARA 
Assistente do diretor Érlon

MELLO 
Assistentes do diretor Carlão

TECNAN 
Assistente do diretor Nelson

EQUIPES DA DIRETORIA

Sorteio de vagas será no dia 8 de fevereiro

O sorteio para as vagas no Clube de 
Campo de Mogi das Cruzes e para 

o Centro de Lazer de Praia Grande será 
realizado em 8 de fevereiro, sábado, 
no Sindicato dos Metalúrgicos, Rua 
Galvão Bueno, 782, Liberdade, São 

Paulo-SP.
A distribuição de senhas será das 

8h às 9h30, no andar térreo, e o sorteio 
começará às 10h, no Auditório.O sócio 
do Sindicato precisa trazer a carteirinha 
e estar em dia com as mensalidades.

A senha também pode ser retirada 
pelo dependente: apresentando os 
documentos do sócio (carteirinha e 
documento pessoal) e documentos 
próprios: carteirinha de dependente 
(se tiver) e documento pessoal.


