
O presidente do Sindicato e da 
CNTM, Miguel Torres, par-

ticipou na manhã desta quarta, 30 
de março, de duas assembleias 
em portas de fábrica, na autopeças 
Ferrolene e na fábrica de botijões 
Aratell, na Mooca, organizadas 
pelo diretor Bombeirinho, para 
saber o que os trabalhadores estão 

A caminhada de encerramento das ativida-
des do ‘Março Mulher’ da Força Sindical, 

nesta quarta-feira, teve como ponto de concen-
tração a sede do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo, na Liberdade. Após o ato de abertura, 
os participantes saíram em passeata até a Supe-
rintendência do INSS, no Viaduto Santa Ifigênia.

Cerca de 500 sindicalistas de várias categorias 
e trabalhadoras, com faixas de “NÃO À PERDA DE 
DIREITOS” e “RATIFICAÇÃO DA CONVENÇÃO 156 
DA OIT”, entregaram à superintendente do INSS um 
documento repudiando sete pontos apresentados 
pelo governo para a reforma da Previdência Social, 
entre eles, a unificação do tempo de contribuição 
para aposentadoria de homens e mulheres. Hoje, 
as mulheres se aposentam com 30 anos de contri-
buição e os homens com 35 anos.

No ato, Miguel enalteceu as ações das mulhe-
res, que durante um mês debateram a questão da 
igualdade, da violência, do assédio moral e estão 
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pensando sobre a crise econômica. 
“Os trabalhadores estão preocupa-
dos, mas demonstram muita dispo-
sição em fortalecer o Sindicato nas 
lutas pela preservação dos empregos 
e dos direitos”, diz Bombeirinho.

Miguel falou sobre o “Com-
promisso pelo Desenvolvimento”, 
documento lançado pelas centrais 

sindicais e empresários para o País 
alavancar um novo ciclo desenvolvi-
mentista nos setores de infraestru-
tura, energia (petróleo, gás e fontes 
alternativas renováveis), construção 
civil e pesada, indústria, agricultura, 
comércio e serviços, entre outros.

“O Brasil precisa de uma indústria 
forte e de uma nova frota de veículos 

que gere novos postos de trabalho 
na cadeia automotiva, e contribua 
para a retomada do crescimento nos 
demais segmentos produtivos do 
País. É fundamental, portanto, nossa 
presença nas portas de fábrica para 
incentivar a participação da categoria 
nesta grande mobilização por um País 
melhor”, diz Miguel Torres.

Assembleia Aratell Assembleia Ferrolene

avançando na sua luta. Ele transmitiu a todos os 
presentes o abraço do deputado federal Paulinho 
da Força, presidente da Central, falou da crise e das 
perseguições ao movimento sindical que visam tirar 
direitos. “A crise é geral, mas quem mais sofre são os 
trabalhadores, com a perda dos seus empregos e da 
renda. Temos que estar preparados para impedir os 
ataques aos direitos, porque é na crise que aparecem 
as aves de rapina”, disse.

O secretário-geral, Arakém, parabenizou as 
mulheres “pela sua luta, coragem e dedicação em 
buscar o espaço que merecem”.

A diretora financeira, Elza Costa, disse que “a 
luta é árdua, mas as mulheres têm questões especí-
ficas a tratar e é importante que homens e mulheres 
olhem para essa luta”.

A diretora Leninha, coordenadora do Departa-
mento da Mulher do Sindicato, reforçou que “essa 
luta pela igualdade e justiça social não é só das 
mulheres, mas dos homens também”.

Encerramento do Março Mulher

Mulheres reafirmam a continuidade da luta em ato na sede do Sindicato

Mulheres entregaram documento 
com suas posições na Superintendência do INSS
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CARDAL (GREVE)
Sem o pagamento dos salários trabalhadores decidem

manter a greve na empresa, com diretor Ceará e equipe.

CHIBRASCENTER
Trabalhadores da empresa de máquinas aprovam, 

em assembleia com diretor Tito e o assessor Caixa, 
proposta do acordo da PLR de 2016, com pagamento 

em setembro/16 e março/17.

SOLOTEST
Diretor Porfírio vai à porta da fábrica para chamar os trabalhadores 

para  discutir sobre o reajuste da mensalidade do convênio médico e 
a troca do tíquete-refeição pelo restaurante pela empresa. O pessoal 

está reclamando das mudanças, mas está inseguro.

MECÂNICA BUKER
Equipe do diretor Luiz Valentim reúne os trabalhadores

 da mecânica para conversar sobre a situação econômica 
do país e informar sobre as ações do Sindicato para 

combater a crise e preservar os empregos.

MARWAL (GREVE)
Diretor Curió fez nova assembleia com os trabalhadores, que 

continuam parados pressionando pelo reajuste salarial e aguardando 
audiência no Tribunal Regional do Trabalho. Os diretores Zé Luiz e 
Germano e a equipe do diretor Uélio participaram da assembleia.

CGR
Equipe do diretor Luiz Valentim comanda assembleia de aprovação 

do acordo de PLR, com pagamento em agosto/16 e março/17.

GERAR EMPREGOS
E GARANTIR DIREITOS
LOCAL: PRAÇA CAMPO DE BAGATELLE - SÃO PAULO
DOMINGO DAS 9 ÀS 15 HORAS
Próximo à Estação Santana do Metrô


