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Companheiros/as,
Os patrões e os pelegos estão tentando barrar os 

avanços que o Sindipa e os trabalhadores conquistaram na 
luta. 

Hoje, dia 29/04, os pelegos estão chamando uma assembleia 
fajuta, no clube do bairro Vila Ipanema, para tentar retirar 
da base de representação do SINDIPA os metalúrgicos que 
trabalham nas empreiteiras como Sankyu, Convaço e etc.

VAMOS JUNTOS IMPEDIR O GOLPE DOS PELEGOS E DOS PATRÕES 
QUE QUEREM INVENTAR UM SINDICATO FANTASMA 
PARA ARRANCAR OS DIREITOS DOS METALÚRGICOS

NÃO ACEITE A PRESSÃO DA CHEFIA PARA VOTAR NA CRIAÇÃO DE UM SINDICATO 
FANTASMA PARA RETIRAR SEUS DIREITOS E DIMINUIR SEUS SALÁRIOS 

O BOCA ROXA E SEUS PELEGOS DA FORÇA SINDICAL ESTÃO QUERENDO VOLTAR
PARA ACEITAR A REDUÇÃO DE SALÁRIOS E DIREITOS DA CATEGORIA

 a assembleia fajuta foi convocada pelo laranja 
Sandoval Ribeiro dos Santos, chefe na Sankyu, a mando do 
pelego Boca Roxa e das empresas, com o objetivo de tentar 
acabar com todas as conquistas que tivemos desde a vitória 
dos trabalhadores que retomaram o Sindipa para luta.

Os patrões usam seus pelegos para tentar destruir o 
que o Sindipa tem feito: enfrentamos as empresas, pois 
agora o Sindicato defende os trabalhadores e é um importante 
instrumento de luta. 

ATENÇÃO: o que os patrões querem com a tentativa de 
criar um sindicato na base do SINDIPA, que já existe desde 
1965,  é voltar ao tempo em que a data-base da Campanha 
Salarial não era respeitada e que direitos eram atacados. E 
tudo isso acontecia com a concordância da turma do Boca 
Roxa que agora está sem nenhuma boquinha e tenta voltar 
para se dar bem as custas dos trabalhadores.

Os pelegos que tentam voltar com um sindicato 
fantasma, acabaram de ser notificados pelo Judiciário 
para responder sobre a destruição que provocaram no 
patrimônio dos metalúrgicos: no final de fevereiro, os 
pelegos da antiga diretoria do Sindicato, ligados ao Boca Roxa 
e a central sindical Força Sindical, que defendem junto com 
os patrões o projeto da terceirização, foram notificados pelo 
Judiciário sobre o processo movido contra eles exigindo a 
devolução do que eles roubaram dos metalúrgicos enquanto 
estavam no Sindicato. O processo é o resultado da auditoria 
externa realizada nas contas do Sindicato por decisão da 
nossa diretoria.

São esses pelegos que agora tentam criar um sindicato 
fantasma a mando dos patrões para entregarem nossos 
direitos. E eles ainda têm a cara de pau de dizer no seu mentiroso 
jornaleco que arrumaram o Sindicato, quando na realidade 
roubaram e destruíram o patrimônio dos metalúrgicos.

ENTRE EM CONTATO COM O SINDICATO E DENUNCIE AS EMPRESAS QUE ESTâO 
PRESSIONANDO OS TRABALHADORES A VOTAR NESSA MARACUTAIA 

VAMOS JUNTOS, ÀS 18H, NO CLUBE DO BAIRRO VILA IPANEMA, NA RUA NOVA 
ALMEIDA 365, DIZER NÃO A TENTATIVA DE CRIAÇÃO DO SINDICATO FANTASMA

VAMOS NOVAMENTE AFIRMAR QUE O SINDICATO DO CONJUNTO DA CATEGORIA, 
TRABALHADORES NA USIMINAS, EMPREITEIRAS E CONTRATADAS É O SINDIPA

PARA CONTINUARMOS AVANÇANDO NA LUTA E GARANTINDO MAIS DIREITOS E SALÁRIOS, VAMOS 
DIZER NÃO A TENTATIVA DOS PELEGOS E DOS PATRÕES DE DIVIDIR A BASE DA CATEGORIA


