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APOIO À CAMPANHA SALARIAL DOS 
TRABALHADORES NA CONSTRUÇÃO CIVIL
A greve dos trabalhadores da 

Construção Civil, sob a lide-
rança do companheiro Ramalho, 
foi suspensa nesta sexta, 31, 
para que os patrões analisem 
as reivindicações da categoria: 
reajuste salarial, manutenção das 
cláusulas sociais e melhorias nos 
locais de trabalho. 

Para Miguel Torres, presidente 
da Força, CNTM e Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes, “uma expressiva 
conquista coletiva na Construção 
Civil servirá de parâmetro para as 
demais categorias”.

Ele destacou a força da ca-
tegoria e a importância da greve 
geral de 14 de junho contra a 
reforma da Previdência.

“Não mexe com os privilégios 
dos ricos, militares, políticos e 
judiciário nem cobra os maiores 

sonegadores da Previdência. 
Serão prejudicados os trabalha-
dores e as camadas sociais mais 
vulneráveis. Não podemos aceitar 
o fim da aposentadoria e a des-
truição do sistema constitucional 
e solidário da Seguridade Social”.

Dirigentes da Força Sindi-
cal, entre eles o presidente 

Miguel Torres e Serginho dos 
Químicos, reuniram-se com o go-
vernador Doria na quinta, 30, em 
encontro que contou também com 
o prefeito Bruno Covas. O objetivo 
foi apresentar nossas propostas 
em apoio à política industrial lan-
çada recentemente pelo governo 
para 11 setores produtivos, com 

RETOMADA DO 
DESENVOLVIMENTO EM SP

ênfase na qualificação de mão 
de obra e geração de empregos.

Doria estudará as propostas 
e destinará um secretário para 
alavancar um conselho tripartite 
(governo, empresários e traba-
lhadores) pelo desenvolvimento. 
A reabertura do Centro de Soli-
dariedade ao Trabalhador foi uma 
ideia muito bem recebida pelo 
governador.
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MUL-T-LOCK 
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assistente

VENTISILVA 
Mixirica e 
assistente

ABAIXO-ASSINADO
CONTRA A INJUSTA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Os diretores do Sindicato e assistentes mobilizam os trabalhadores
e a população em geral contra a reforma da Previdência do governo. As assinaturas do 

abaixo-assinado serão enviadas ao Congresso Nacional, para que os parlamentares 
não aprovem esta proposta injusta e impositiva, que não combate privilégios e 

impedirá o acesso às aposentadorias públicas. Todos estão convocados também para a 
greve geral de 14 de junho contra a reforma e o desemprego.
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Alsira e Leninha

LOMBARD 
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assistente Bispo 

VOESTALPINE 
BOHLER 
Assistentes do 
Carlão

SPTF 
Assistente do 

Maurício Forte

TRANSMOTOR 
Mixirica
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e a população em geral contra a reforma da Previdência do governo. As assinaturas do 

abaixo-assinado serão enviadas ao Congresso Nacional, para que os parlamentares 
não aprovem esta proposta injusta e impositiva, que não combate privilégios e 

impedirá o acesso às aposentadorias públicas. Todos estão convocados também para a 
greve geral de 14 de junho contra a reforma e o desemprego.
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diretores     diretoras     assistentes
ações dos

Apoio aos trabalhadores 
da CONSTRUÇÃO CIVIL

120 ANOS DA FUNDAÇÃO 
OSVALDO CRUZ

Tadeu Morais,
vice-presidente do

nosso Sindicato

Adriano Lateri, Ninja, Pereira, Leninha, Yara, Sonete, Sales,
Valdir e Luisinho com apoio de seus assistentes e dos demais diretores

Na quinta, 30, novas mobilizações ocorreram pelo País. Professores, 
estudantes e trabalhadores protestaram contra os cortes 
orçamentários nos institutos e universidades federais e também 
contra a reforma da Previdência. Os diretores Juruna (secretário-
geral da Força Sindical), Sales, Alemão, Carlão e Ninja e assistentes 
participaram do ato na USP e no Largo do Batata, em São Paulo.

FORTALEÇA A
LUTA DO SINDICATO!FIQUE SÓCIO(A).

EM DEFESA DA EDUCAÇÃO


