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AÇÕES DEFENDEM
SINDICALISMO, APOSENTADORIA 
E DIREITOS DOS TRABALHADORES
O presidente Miguel Torres, do 

Sindicato, CNTM e Força Sin-
dical, está em Brasília em atuação 
com o deputado federal Paulinho 
da Força para, junto a outros 
parlamentares, barrar a medida 
provisória 873 imposta pelo go-
verno para dificultar ao máximo 
a sobrevivência das entidades 
sindicais no País. Graças à arti-
culação desta terça, 4, novamente 
não teve quórum para a comissão 
especial apreciar a tal MP.

Miguel Torres, que também 
participaria do lançamento da 

14 DE 
JUNHO

basta de desemprego

GREVE
GERAL

CONTRA O FIM DA APOSENTADORIA

Frente Parlamentar da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos, no 
Congresso Nacional, aproveitou 
para dialogar com vários parla-
mentares sobre a reforma da Pre-
vidência do governo e pedir apoio 
para que não votem nesta proposta 
que mantém privilégios e acaba 
com as aposentadorias públicas.

“O Brasil preciso de emprego, 
desenvolvimento e justiça social. 
Por isto, contra os retrocessos, 
vamos parar o País com uma 
grande greve geral na sexta-feira, 
14 de junho”.
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NACHI - Arakém, secretário-geral, David Martins e assistente

AÇOS VIC 
Adriano Lateri, 
assistente e 
comissão de 
fábrica

PERCAL 
Assistentes do 
Chico Pança

CANPER 
Assistente do 

Donizeti

ARAME ROMA 
Sonete e 

assistente

TURK 
Alsira e 
assistente

ALSTOM 
Assistentes do 
Érlon

FBP 
Assistentes 

do Teco

CROMAQ 
Assistentes 

do Teco

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.



WWW.METALURGICOS.ORG.BR /MIGUELTORRESFS4 DE JUNHO DE 2019 - Nº 713

ALBAFER 
Alsira e 
assistente

WOMER 
Jamanta e 
assistente

LEMAC 
Mixirica e 
assistente

DRAVA 
Assistentes 

do Carlão

INCASE 
Uélio e 
assistentes

UWF 
Assistente do 
Bombeirinho

VERA 
Assistente 
do Nelson

INDAB 
Assistente do 

Rodrigo de 
Morais

MULTI JUNTA 
e ROYAL 
Josias

GRAVER 
Nivaldo 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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FORTALEÇA A
LUTA DO SINDICATO!

FIQUE 
SÓCIO(A)!

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.

ALUMÍNIO 
VIGOR 
Jesus e 
assistente

INDEBRAS 
Alemão, Leninha, 
advogada Lilian, 
assistentes do 
Érlon e da Sonete e 
trabalhadores

FAIVELEY 
TRANSPORT 
Assistente do 

secretário-geral 
Arakém

SABÓ 
Ceará e 

assistente

97ª REUNIÃO 
DA COMISSÃO 
TRIPARTITE 
PARITÁRIA 
PERMANENTE 
Luisinho


