
Em defesa dos direitos dos tra-
balhadores da General Motors 

(GM), demais montadoras e outros 
segmentos da cadeia automotiva, e 
em defesa da categoria metalúrgica 
e da classe trabalhadora em geral, 
o movimento Brasil Metalúrgico 
decidiu na sexta-feira, 1º de feve-
reiro de 2019, que fará as seguintes 
ações coletivas:

• participar na próxima quin-
ta-feira, 7 de fevereiro, das ma-
nifestações de solidariedade às 
famílias das vítimas da tragédia 
humana e ambiental ocorrida em 
Brumadinho/MG, exigindo punição 
exemplar dos responsáveis por este 
crime.

• promover, em conjunto com 
entidades internacionais, uma ação 
sindical mundial (com protestos em 
concessionárias) contra as ame-
aças da General Motors (GM) de 
fechamento de plantas de unidades 
da empresa, demissões e redução 
dos direitos dos trabalhadores.
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• produzir um Jornal sobre esta 
luta de resistência contra as amea-
ças da GM e de outras montadoras, 
para mostrar à opinião pública que 
é fundamental a participação de to-
dos contra a aplicação da “reforma” 
trabalhista nas fábricas e empresas 
da ampla cadeia automotiva, in-
cluindo as autopeças dos diversos 
segmentos produtivos.

• participar do Dia Nacional 
de Luta em Defesa da Previdência 
Pública (contra o fim da Aposenta-
doria) e da Assembleia Nacional da 
Classe Trabalhadora em São Paulo, 
no dia 20 de fevereiro, às 10h, na 
Praça da Sé.

• criar um grupo de trabalho 
para a construção do Contrato Co-
letivo Nacional de Trabalho.

O Brasil Metalúrgico é for-
mado por entidades e dirigentes 
metalúrgicos de todas as centrais 
sindicais, mas a reunião realizada 
na sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Paulo, ampliada 

para debater a cadeia automoti-
va, contou com as presenças de 
representantes de trabalhadores 
nas áreas química, de plástico, 
vidro, têxtil, borracha, petróleo e 
engenharia. Também presentes: 
técnicos do Dieese, consultores 
e jornalistas sindicais e da mídia 
alternativa (TVT, Agência Sindical, 
Hora do Povo e Brasil de Fato).

Por videoconferência partici-
param representantes dos me-
talúrgicos do Canadá (Unifor) e 
dos Estados Unidos (UAW) e da 
IndustriALL Global Union:  Valter 
Sanches (IndustriALL), Kristyne 
Peter (UAW), Dino Chiodo (Unifor) e 
Georg Leutert (IndustriALL). Rafael 
Guerra, do UAW, fez a tradução dos 
depoimentos.

Para Miguel Torres, presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo, da CNTM (Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos) e da Força Sindical, a 
expressiva presença nesta reunião 

Contra a redução de direitos na GM4 Repudiam reforma da Previdência4

Exigem punição aos responsáveis pela tragédia de Brumadinho4

do Brasil Metalúrgico demonstra 
que, diante dos fortes ataques aos 
direitos da classe trabalhadora, a 
resistência do movimento sindical 
brasileiro e mundial também será 
forte e cada vez mais sólida, soli-
dária e unificada.

Mônica Veloso, vice-presidente 
da CNTM e membro da IndustriAll, 
coordenou os debates e disse 
que é fundamental novamente 
ganhar o respeito da classe tra-
balhadora para enfrentar este 
intenso período de provocações. 
Participaram representantes de 
sindicatos de Metalúrgicos de São 
Caetano do Sul, São Bernardo do 
Campo, Piracicaba, Curitiba, Santo 
André e Mauá, Jaguariúna, Osasco, 
Guarulhos, Bragança Paulista, São 
José dos Campos, São Paulo, Santa 
Rita do Sapucaí, Itajubá, São João 
Del Rei, Espírito Santo do Pinhal, 
Baixada Santista, Lorena e Cruzeiro 
e dirigentes de outras categorias, 
Federações e Centrais Sindicais.



Na sexta, 1º de fevereiro, 
o Sindicato organizou uma 
série de assembleias de so-
lidariedade às famílias das 
vítimas do crime da Vale em 
Brumadinho/MG, com men-
sagens pedindo punição aos 
responsáveis por esta tragé-
dia humana e ambiental. Na 
quinta, 7 de fevereiro, iremos 

repetir o gesto humanitário 
de protesto. Participe!

As assembleias também 
foram de repúdio à tentati-
va do governo aprovar uma 
“reforma” da Previdência 
que destrói as aposentado-
rias públicas e beneficia os 
banqueiros e seus planos 
privados.
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LUTO

MWM 
Teco, Carlão, Jamanta, 
Zé Silva, Alsira, 
Maurício Forte e Tito

FAME 
Miguel Torres, Juruna, Zé Luiz, Yara eNinja

SCHIOPPA 
Adriano Lateri, equipe e Leninha

PINGUIM 
Chico Pança e equipe

SCHNEIDER 
Ester e equipe

LORENZETTI 
Ninja e Curió e equipe

AMPLICABOS 
Érlon e David e equipes

VECTOR 
Nivaldo e equipe

ASSISTHERM 
Mixirica e equipe

GL 
Ester e equipe
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Mobilizações e
Conquistas nas fábricas

A LUTA FAZ A LEI

BRAITA 
Biro e equipe

ASM 
equipe Érlon

AMANTEC 
Nivaldo e equipe

ATA SISTEMA 
Nelson e equipe

MAISON
Cristina

MÁQUINA NEUBERG & MKS 
Mixirica e equipe

TECNOTRAFO 
Cristina e David

Sindicato é Cultura!
Vai até 15 de fevereiro de 
2019, de segunda a sexta, 
das 9 às 16h, a Exposição 
Fotográfica “86 Anos de Lutas 
e Conquistas”. A mostra está 
no andar térreo da sede do 
Sindicato e conta com 86 
imagens antigas e recentes 
que contam um pouco da 
trajetória da entidade e das 
mobilizações da categoria. 
Não perca! Divulgue!

Este projeto pretende facilitar 
o acesso das trabalhadoras e 
dos trabalhadores aos livros 
do gênero infanto-juvenil. As 
doações podem ser entregues 
pessoalmente na sede do 
Sindicato ou encaminhadas 
por correio: Departamento 
da Mulher - Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, rua 
Galvão Bueno, 782, 14º andar, 
Liberdade, São Paulo/SP,
CEP 01506-000.

ASSOCIE-SE! FORTALEÇA ESTA LUTA.
www.metalurgicos.org.br


