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Esta é a constatação dos dirigen-
tes das centrais sindicais no 

debate sobre “reformas” trabalhis-
ta e da Previdência, nesta quinta, 
20 de setembro, no Centro Cultural 
dos Correios, Vale do Anhangabaú, 
São Paulo. 

O debate fez parte da expo-
sição “Dom Paulo Evaristo Arns 
– 95 anos”, com fotos, vídeos, 
instalações e textos sobre a vida, o 
pensamento e a histórica atuação 
do arcebispo emérito do Brasil 
pelos excluídos e contra a ditadura 

militar (1964-1985).
Participaram: Miguel Torres 

(Força Sindical), Atenágoras Lopes 
(Conlutas), João Cayres (CUT) e 
Edilson Montrose (Intersindical), sob 
a coordenação de Paulo Pedrini, da 
Pastoral Operária. 

“Esta exposição revela verdades 
históricas e o pensamento vivo de 
Evaristo Arns. É imprescindível, 
pois as eleições estão aí e tem uma 
parcela da sociedade brasileira cega, 
achando que com ódio, violência 
e arma na mão vamos resolver os 

Miguel Torres confere painel que destaca o metalúrgico 
Manoel Fiel Filho, morto pela ditadura militar

Na entrada da exposição, painel explica os objetivos 
e mostra as entidades que apoiaram o evento cultural

Sala simbolizando os restos mortais na Vala de 
Perus, em São Paulo, de pessoas perseguidas

FOTOS JAÉLCIO SANTANA

nossos problemas”, diz Miguel 
Torres, defendendo um voto 
com mais reflexão e consciên-
cia de classe. 

Sobre as “reformas” tra-
balhista e da Previdência e os 

ATAQUES A DIREITOS E 
APOSENTADORIAS VÃO CONTINUAR, 

ALERTAM SINDICALISTAS

ataques ao movimento sindical e 
aos direitos dos trabalhadores, 
os sindicalistas defenderam a 
continuidade das ações unificadas 
de resistência, seja qual for o 
resultado das eleições de outubro.

“Só o trabalhador organizado 
consegue o que precisa. O próprio 
Deus quer organização operária”

Dom Evaristo Arns
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AÇÕES E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS
Mobilização da categoria

fortalece a Campanha
Diretores e equipes vão diariamente às fábricas debater o contexto da Campanha 2018, 

pelas conquistas da Convenção Coletiva e por reajuste salarial, e a necessidade de 
o Sindicato se fortalecer -com mais sócios na base- nas negociações com os patrões 

em busca de mais conquistas para a categoria metalúrgica. A Campanha reúne 52 
sindicatos filiados à Federação dos Metalúrgicos do Estado de SP, representando em 

torno de 700 mil metalúrgicos com data-base em 1º de novembro.

ASSEMBLEIA GERAL NO SINDICATO,
21 de setembro, sexta-feira, 18h 
Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade

MILLING – equipe do
diretor Teco.

TUBOAR e EXAUSCENTER – equipe 
do diretor Teco.

UNITRON – diretor
Chico Pança e equipe.

AÇO DEC – diretor
Bombeirinho e equipe.

ALFA – diretor 
Maurício Forte 

e equipe. 
Outro tema em 

debate: PLR.

PEXTRON – 
diretor Ninja 

e equipe. 
Trabalhadores 
aprovam PLR 

(dezembro).

GRAVER MECÂNICA – diretor 
Nivaldo e equipe. 

REEME – equipe do
diretor Teco.

VECTOR – equipe do
diretor Nivaldo.

INOPAN – equipe do
diretor Teco.

EUROMAX – equipe do
diretor Alemão.
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Assembleia geral e reuniões setoriais
28 SETEMBRO

SEXTA-FEIRA, 18H,
MOGI DAS CRUZES  
Local: rua Afonso Pena, 

137, Vila Tietê

5 OUTUBRO
 sexta-feira - região Oeste

21 SETEMBRO
SEXTA-FEIRA, 18H,

ASSEMBLEIA GERAL - SÃO PAULO  
Local: Sindicato dos Metalúrgicos,
rua Galvão Bueno, 782, Liberdade

AS REUNIÕES NAS 
DEMAIS REGIÕES SERÃO 
DIVULGADAS EM BREVE
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Mobilização da categoria fortalece a Campanha

AMPLICABOS –
diretor Érlon e equipe.

VALEO – equipe do
diretor Teco.

MELRO – equipe do
diretor Lourival.

ESQUADRIMAX – equipe do
diretor Teco. 

ABBAS – diretor Mixirica
e equipe.

BIOEXTRA – equipe do
diretor Teco.

ARO ESTAMPARIA –
diretora Sonete.  

EDPAR – diretor Biro
e equipe.

ATTOW – equipe do
diretor Rodrigo.

SANKAR MOLAS – equipe do
diretor Carlão.  

Luta conjunta pela PLR Ação pelo Trabalho Decente
O diretor Érlon e sua equipe, com 
a presença de outros dirigentes 
sindicais, reuniram-se em Jundiaí 
com a Comissão de trabalhadores 
e representantes da SIEMENS 
para discutir a renovação do 
acordo de PLR.

O diretor Adriano Lateri, do 
Sindicato e vice-presidente 
da Força Sindical – SP, em 
reunião tripartite, na UGT, 
da Comissão Estadual 
de Emprego e Trabalho 
Decente de São Paulo. Em 

pauta: ações com a OIT, Dia Mundial do Trabalho Decente, 
venezuelanos no Brasil, prevenção e erradicação do trabalho 
infantil e proteção ao adolescente trabalhador. 

NENHUM DIREITO A MENOS!


