
Trabalhadores da Satúrnia pedem
doações em dinheiro ou alimentos

Solidariedade

Os 170 trabalhadores da Satúrnia, em perecíveis devem ser entregues no 
Sorocaba, estão passando por grêmio da empresa, que fica ao lado da 
dificuldades financeiras devido aos fábrica, rua Aurélia Luiza M. Zanon, 
atrasos de pagamentos e benefícios 600, bairro Iporanga (atrás da Johnson 
cortados pela empresa. Para obter o Controls). 
sustento mínimo de suas famílias, 170 

“A colaboração de todos nessa hora 
metalúrgicos pedem contribuições em 

difícil é fundamental. A maioria dos 
dinheiro e alimentos à categoria.

funcionários é pai de família. São 
As contribuições em dinheiro, de profissionais altamente gabaritados, 
qualquer valor, devem ser depositadas alguns com 20 ou 30 anos de 
no banco Bradesco, agência 0477, empresa. Se estão parados, é por 
conta corrente 2190-3. A conta foi culpa da empresa, não deles”, ressalta 
aberta em nome do Sindicato dos Alex Sandro Fogaça, diretor do 
Meta lú rg i cos ,  mas  quem va i  Sindicato e funcionário da Satúrnia.
administrar a distribuição dos recursos 
são dois funcionários da  Satúrnia.

Leia mais em www.smetal.org.br, 
digitar Satúrnia na janela de pesquisa.As contribuições em alimentos não-
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Trabalhadores da Satúrnia estiveram na Câmara de Sorocaba dia 9 para pedir apoio dos vereadores



SOLIDARIEDADE

AOS TRABALHADORES DA SATURNIA

Como colaborar: Depósito de qualquer valor 
Bradesco Ag. 0477

Conta 2190-3
Alimentos não perecíveis

Obs:

Entregar no Grêmio ao lado da Satúrnia
Rua Aurélia Luiza M. Zanon, 600 - Jd. Iporanga

 As doações de leite em caixinha 
serão muito bem-vindas, para atender 
aos filhos de funcionários

Mais informações:
(15) 3334-5409, 
das 8h às 17h, de 

segunda a sexta-feira com 
Renato ou Othon (ambos
funcionários da Satúrnia)
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Funcionários se revezam em plantão na fábrica para evitar a retirada de máquinas


