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OAB APOIA LUTAS POR DIREITOS, 
EMPREGOS E DEMOCRACIA

FORÇA SINDICAL-RJ 
REALIZA PLENÁRIA 

Presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Felipe Santa 

Cruz reafirmou o compromisso da 
entidade com as lutas em defesa 
dos direitos da classe trabalhado-
ra, do movimento sindical brasi-
leiro, dos empregos de qualidade, 
da democracia e das instituições.

Este apoio foi dado em reunião 
na quarta, 11 de março, na sede 
da OAB em Brasília, com Miguel 
Torres, presidente da Força Sindi-
cal, da CNTM e do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes, e Sérgio Luiz Leite, o 
Serginho, presidente da Federação 
dos Químicos do Estado de SP e 1º 
secretário da Força Sindical.

Miguel e Serginho foram à OAB 
após uma tarde inteira de debates 
na Comissão Mista do Congresso 
Nacional para examinar a MP 905, 
que cria o “Contrato de Trabalho 
Verde e Amarelo” sem direitos e 
precariza as relações de trabalho. 
A reunião da MP 905 foi suspensa 
e remarcada para terça-feira, 17 de 
março, às 14h.

“Falamos ao presidente da 
OAB sobre a PEC 196, que mo-
derniza e fortalece o movimento 
sindical representativo e atuante, 
e reafirmamos que a medida pro-
visória 905 é um desastre para os 
trabalhadores e para o Brasil”, diz 
Miguel Torres, já convocando uma 

nova mobilização na terça-feira 
junto aos deputados e senadores 
para que não aprovem mais este 
desmonte dos direitos da classe 
trabalhadora.

Logo após à visita à OAB, Mi-
guel Torres fez um agradecimento 
aos demais dirigentes sindicais 

mobilizados nesta semana no 
Congresso, às importantes atu-
ações do deputado Paulinho da 
Força e dos parlamentares do PT e 
de outras siglas que também não 
aceitam a retirada dos direitos da 
classe trabalhadora e os ataques 
ao movimento sindical.

Foi nesta quinta, 12 de março, 
com presenças de Miguel Tor-

res, presidente da Força Sindical, 
da CNTM e do Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Paulo e Mogi das 
Cruzes, Carlos Fidalgo, presidente 
da Força RJ, diretores da estadual 
e dirigentes de entidades filiadas.

Realizada no Rio de Janeiro, 
na sede da estadual, a plenária 
debateu a atual conjuntura polí-
tica, a PEC 196 (que moderniza e 
fortalece o movimento sindical 
representativo e atuante) e o ca-
lendário de lutas e mobilizações 
unitárias deste 1º semestre.  
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SOBRE O CORONAVÍRUS
NOTA PÚBLICA DAS CENTRAIS SINDICAIS

São Paulo, 12 de março de 2020

As centrais sindicais reunidas nesta quinta, 12 de março de 2020, em São Paulo, para discutir a declaração de 
pandemia global pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em decorrência do novo coronavírus se colocam na defesa 
de ações coletivas de prevenção à propagação do vírus e seus impactos sociais e econômicos.

As entidades entendem que esse momento demanda do Estado brasileiro, em seus três poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), a compreensão de sua excepcionalidade e a importância da ampla concentração das ações 
em medidas emergências para o enfrentamento da crise.

Ao mesmo tempo, as centrais reivindicam a suspensão das discussões de medidas que atacam os direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras no Congresso Nacional, como, por exemplo, a MP 905/2019, da carteira verde e amarela. 
Nesse sentido, propomos um amplo diálogo com a sociedade e com o Congresso Nacional para definir as medidas 
necessárias para conter a crise do coronavírus e a crise econômica.

As centrais sindicais também reafirmam que é fundamental a abertura do debate para elaborar medidas emergenciais 
para a proteção de todos os trabalhadores e trabalhadoras, formais e informais, e de seus empregos e renda, no 
período que a pandemia estiver decretada, além de medidas específicas para os trabalhadores e trabalhadoras da 
saúde, educação e transporte público que estão mais expostos ao contágio.

As entidades reforçam a relevância do fortalecimento da saúde pública, dos serviços públicos e de seus 
trabalhadores e trabalhadoras, considerando que nessa crise é fundamental para a mitigação dos riscos e o controle 
da doença, que ameaça se ampliar em nosso País. Esse fortalecimento é fundamental para a proteção individual e 
coletiva e para a efetivação da tarefa social dos serviços públicos.

As centrais sindicais se mantêm em avaliação permanente, com uma reunião agendada na próxima segunda, às 
10h, na sede do DIEESE, para discutir a crise sanitária e econômica em curso no País e para tomar as decisões que 
se fizerem necessárias nesse momento. As centrais reforçam a importância das mobilizações da classe trabalhadora.

CUT - Central Única dos Trabalhadores 
FS - Força Sindical

CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 
NCST - Nova Central Sindical dos Trabalhadores 

UGT - União Geral dos Trabalhadores 
CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 

CSB - Central dos Sindicatos Brasileiros 
CSP - Conlutas - Central Sindical e Popular

Intersindical - Central da Classe Trabalhadora



DIRETORIA NAS FÁBRICAS
ALSTOM 
Diretor Érlon

AS CALHAS 
Diretor Nivaldo e 
assistente

GARCIA 
Diretor David 
Martins

KSW 
Diretor Jamanta e 
diretora Leninha

ELBRUS 
Diretora Alsira

FELIFER 
Diretor Mixirica

MULTI JURAS E 
ROYAL 

Diretor Josias

OVERPASS 
Diretor Josias

SONDEQ 
Diretor Érlon

FÓRUM DE SAÚDE 
DO TRABALHADOR 
DAS CENTRAIS 
SINDICAIS NO 
DIEESE 
Diretor Luisinho

SABÓ
Diretor

Ceará
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NENHUM 

DIREITO

A MENOS!



SINDICATO DOS METALÚRGICOS
DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES

ALGUMAS VANTAGENS
PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA AO SE TORNAR SÓCIO(A) DO SINDICATO. CONFIRA:
Defesa dos Direitos Lazer
Defesa permanente de 
todos os seus direitos, 
tanto trabalhistas 
quanto previdenciários 
(INSS), individuais 
e coletivos como: 
reajuste salarial, PLR 
anual, horário de 
trabalho legalizado, 
cesta básica ou tíquete-alimentação etc.

Clube de Campo em 
Mogi das Cruzes e 
Centro de Lazer da 
Família Metalúrgica 
em Praia Grande, muito 
bem estruturados, 
equipados e seguros, 
com diversas atrações 
para receber você e sua 
família.

Assistência
Assistência jurídica, 
previdenciária e trabalhista, 
também na sede do Sindicato, 
no Departamento Jurídico, com 
advogados especializados e 
prontos para atender.

Departamentos
Homologação - para 
atender o trabalhador em 
caso de demissão. 
E departamentos da 
Mulher, Juventude, 
Esporte, Memória Sindical 
e Saúde do Trabalhador. 

Atendimento
Atendimento 
individualizado na 
sede do Sindicato, por 
intermédio da diretoria do 
Sindicato,  assistentes e 
funcionários.

Saúde
Centro de Referência 
e Atenção à Saúde da 
Família Metalúrgica, 
com diversas 
especialidades médicas 
e odontológicas.

FIQUE SÓCIO(A).
A CONQUISTA É MAIOR QUANDO

LUTAMOS  JUNTOS.
Sede: Rua Galvão Bueno, 782,

Liberdade - São Paulo.
FONES: (11) 3388-1000 / 3388-1073

Subsede: Rua Afonso Pena, 137,
Vila Industrial - Mogi das Cruzes. 

FONE: (11) 4699-8700
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EQUIPES DA 
DIRETORIA

WWW.METALURGICOS.ORG.BR

NÃO À 
CARTEIRA 

VERDE E 

AMARELA
MP 905
TODOS CONTRA A

QUE ATACA OS DIREITOS DA 
CLASSE TRABALHADORA

CASARINE 
Assistentes do 

diretor Chico Pança

MASTER 
BLINDAGEM 
Assistente do 
diretor Maloca

AMERICAN 
TURBO 
Assistente do 
diretor Lourival

FLUID FEEDER 
Assistente do 
diretor Nelson

MAXTEMPERA 
Assistente do 
diretor Nelson


