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PÉSSIMA IDEIA,
MINISTRO MORO!

Sindicalismo em debate

Acabamos de ler em uma nota 
da coluna Radar da revista 

Veja que o ministro da Justiça 
Sérgio Moro “decidiu criar 
um grupo com integrantes do 
governo e de centrais sindicais 
para simplificar a concessão 
de vistos e atrair ‘mão de obra 
qualificada’ do exterior” para 
o Brasil. 

Até agora não recebemos 
nenhum convite para participar 
deste grupo, mas desde já fica 
registrado aqui o nosso repúdio 
a esta proposta sem pé nem 
cabeça. Temos no País mais de 
13 milhões de desempregados 
e outros milhões subutilizados 
e em situação de desalento, 
desanimados, com autoestima 

baixa e até adoecidos.
E, neste cenário de deso-

lação, praticamente todos os 
dias a gente fica sabendo de 
empresas que estão com difi-
culdades, produzindo menos ou 
mesmo fechando suas portas, 
e de pessoas que foram demi-
tidas, colocando suas famílias 
em risco social. Não é a toa que 
voltamos a ter índices de extre-
ma pobreza e miséria no País. 

Portanto, em vez de querer 
ficar “de bem com os gringos”, 
o governo deveria agir com 
seriedade para resolver o nos-
so grande problema social: o 
desemprego.

Devemos combater a crise 
econômica com a retomada dos 

investimentos nos setores pro-
dutivos e na indústria nacional 
e na qualificação profissional 
dos trabalhadores brasileiros, 
até mesmo para que possamos 
participar com conhecimento 
crítico das políticas de transição 
necessárias diante da indústria 
4.0 e de outras mudanças tecno-
lógicas que já estão entre nós e/
ou se avizinham.

Excluir os trabalhadores 
brasileiros da capacitação pro-
fissional e privilegiar os es-
trangeiros já capacitados é um 
péssimo negócio.

Nada temos contra os tra-
balhadores de outros países, 
mas priorizar os brasileiros e 
combater o desemprego deve 
ser o nosso objetivo número um. 
Isto sim é fazer Justiça!

MIGUEL TORRES
Presidente da Força 

Sindical, CNTM 
e Sindicato dos 

Metalúrgicos de
São Paulo e

Mogi das Cruzes

Dirigentes de diversas categorias da Força Sindical debateram a PEC que moderniza a estrutura sindical para 
fortalecer as lutas por direitos. Presentes à mesa, com Miguel Torres e o deputado Paulinho: Arraes (frentistas), 
Auxiliadora (brinquedos), Eliseu (Federação dos Metalúrgicos), Juruna (secretário-geral) e Serginho (químicos). 
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ALBAFER TOOMASTER 
Diretora Alsira 

BEFRAN 
Diretor Érlon e assistente

COMBUSTOL METALPÓ 
Diretor Alemão

HEAVY STEEL 
Diretor Bombeirinho

A.S.M  
Diretor Érlon

BELIZE 
Diretor Adriano Lateri

CONFLANGE 
Diretor Curió

DRAVA 
Diretor Carlão e assistentes

LOKTAL MEDICAL ELETRÔNICS 
Diretor Sales

LUCARBOM 
Diretor Mixirica

ASSEMBLEIAS NAS FÁBRICAS
DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES

Intercâmbio Internacional
Uma delegação belga visitou a 

sede da Força Sindical, nesta 
segunda, 14, para um intercâmbio 
de informações sobre as ações 
sindicais na Bélgica e no Brasil.

O presidente da central, Mi-
guel Torres, falou sobre os ataques 
sofridos pelo movimento sindical e 
pela classe trabalhadora, as lutas 
de resistência e a articulação 
junto ao Congresso Nacional e aos 
setores produtivos.

A vice-presidente da CNTM, 
Mônica Veloso, também participou 
do encontro, juntamente com os 
dirigentes metalúrgicos Sérgio 
Butka (Curitiba), José Pereira dos 
Santos (Guarulhos) e Nelson Silva 
de Souza (Curitiba), da Secretária 
de Políticas Públicas para as 
Mulheres da Força Sindical, Ma-
ria Auxiliadora dos Santos, e do 
secretário de Relações Internacio-
nais Nilton Souza da Silva, o Neco.
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PACRI 
Diretor Jesus

SCHNEIDER 
Diretor Biro

SPTF 
Diretor Maurício Forte

ARTEGA  
Assistente do diretor Maloca

INTERSEK 
Assistente do diretor Nelson

REAL PERFIL 
Diretor Chico Pança

SPOT JAGUARA 
Diretor Érlon e assistente

UNITRON 
Diretor Chico Pança

ZAP 
Diretor Nivaldo

BEGEL 
Ação na base sindical do diretor Rodrigo

MRSUL 
Assistente do diretor David

ELGIN 
Assistente do diretor David Martins

SONDEQ 
Assistente do diretor Érlon

ASSEMBLEIAS NAS FÁBRICAS
DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES

OUTRAS MOBILIZAÇÕES


