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EM FORTALEZA, 
MIGUEL TORRES 
DEFENDE A HISTÓRIA 
DE CONQUISTAS 
DO SINDICALISMO 
BRASILEIRO
Conquistas como 13º salário, 

jornada de 44h, PLR, licen-
ça-maternidade, licença-pater-
nidade, cesta-básica, convênio 
médico e ambientes de trabalho 
melhores, entre tantas outras, são 
o resultado das lutas do movimen-
to sindical ao longo dos anos para 
a classe trabalhadora. Não são 
presentes do patrão.

“Precisamos lembrar isto, 
principalmente aos que entraram 
no mercado de trabalho depois da 
Constituição de 1988 e aos jovens 
trabalhadores. Sabemos organizar 
assembleias, negociações, lutas 
e conquistas. Falta-nos contar 
melhor a história do sindicalismo 
e ressaltar que sem o movimento 
sindical não há democracia, a 
exploração prevalecerá e teremos 
um futuro incerto para o País”, dis-
se Miguel Torres, presidente do 
Sindicato, Força Sindical e CNTM.

Ele participou em Fortaleza, 
nesta terça, 18, do programa De-

mocracia no Ar, com apresentação 
de Marina Valente e presenças 
de Evandro Pinheiro, presidente 
do Sitramonti-Ceará, e Raimundo 
Nonato, presidente do Sintepav 
e da Força Sindical-Ceará. E foi 
palestrante, na Procuradoria Re-
gional do Trabalho da 7ª Região, 
juntamente com o desembargador 
Paulo Régis e o procurador do tra-
balho Gerson Marques no debate 
e lançamento do livro “Reforma 
sindical: reflexões para um novo 
modelo”.

Sobre a MP 905, Miguel Torres 
lembra que não é algo relevante 
nem urgente como prevê a Cons-
tituição para as medidas provisó-
rias, e que, além de criar a carteira 
verde e amarela sem direitos, 
afronta inúmeros artigos da CLT 
e leis ordinárias, desconsidera o 
acidente de trajeto como acidente 
de trabalho, multa quem não vota 
em eleições sindicais, taxa 7,5% 
sobre o valor do seguro-desempre-

go, para beneficiar empresários 
que serão desonerados, e impõe 
o trabalho aos domingos sem 
compensações.

“Para os trabalhadores só a 
luta faz a lei. Este nosso lema 
tem o sentido de ampliar as ações 
unificadas de resistência contra os 
persistentes ataques aos direitos 
da classe trabalhadora e ao movi-
mento sindical. Buscamos, enfim, 
a retomada do desenvolvimento 
econômico, com emprego de 
qualidade para todos, trabalho 
decente, distribuição de renda 
e riquezas, soberania, justiça e 
inclusão social”, diz.

A PEC 196 também é funda-
mental, pois prevê mudanças 
importantes nas estruturas sindi-
cais, tornando-as mais atuantes, 
representativas e fortes nas nego-
ciações coletivas em defesa dos 

interesses da classe trabalhadora. 
“Conseguimos, com os parla-
mentares, entre eles o deputado 
Paulinho da Força, avançar esta 
PEC no Congresso Nacional. Pre-
cisamos agora conquistar o apoio 
dos demais parlamentares para 
que a aprovem e garantam um 
novo sindicalismo de base, com 
os trabalhadores mais próximos 
das entidades”, diz Miguel Torres.

CAPA DO LIVRO “REFORMA SINDICAL:
REFLEXÕES PARA UM NOVO MODELO”
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A UNIDADE FORTALECE A LUTA DOS PETROLEIROS
Reforçamos nosso apoio e 

solidariedade à luta dos 
petroleiros em greve em todo 
País, há 17 dias. É injustificável a 
resistência da direção da Petro-
bras para qualquer possibilidade 
de diálogo.

Esta situação nos preocupa, 
pois infringe direitos consti-
tucionais dos trabalhadores 
e aumenta o desemprego. É 

NOTA DA FORÇA SINDICAL

uma decisão arbitrária, 
injusta, precipitada 
por parte da Jus-
tiça, condenou os 
trabalhadores da 
Petrobras e tentou 
impedir a paralisação 
dos caminhoneiros.

Ontem os caminhoneiros ma-
nifestaram apoio ao movimento 
grevista e fortaleceram ainda 

mais a luta dos petrolei-
ros. Somente com esta 

unidade conseguire-
mos sair vitoriosos 
desta situação.

É importante res-
saltar que os traba-

lhadores têm pressa e 
pleiteiam medidas para o cresci-
mento mais rápido da economia, 
principalmente com uma indús-

tria nacional forte que ajude na 
geração de mais empregos com 
qualidade.

Defendemos também a im-
plementação de outras políticas 
que priorizem a retomada do 
investimento, o crescimento da 
economia, a geração de empre-
gos, a redução da desigualdade 
social, o combate à pobreza e a 
distribuição de renda.

DAVINOX 
Diretor Érlon e assistente

MUL-T-LOCK 
Diretor Ceará

HB SOLUÇÕES 
Diretor Sales e assistentes

SBU 
Diretor Biro

SONDEQ 
Diretor Érlon

ESTILO ÚNICO 
Diretor Nivaldo

SABÓ 
Diretor Ceará

RÁPIDO AUTO ELÉTRICA 
Diretora Alsira

LORENZETTI 
Diretor Ninja

LKW, GOODWAY e METALFIRE 
Diretor Maurício Forte e assistente

PROJETO MAIS LIVROS NA ROAPLAS 
Diretor Mixirica e diretora Leninha 
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EQUIPES DA DIRETORIA
TRINEVA 

Diretora Alsira

CAMARAUTO 
Assistente do diretor Maloca

RITTAL 
Assistente do diretor Érlon

VALTRA 
Diretor David Martins

CARDAN BRAZ 
Assistente do diretor Nelson

TORCOMP 
Assistente do diretor Carlão

ZETAFLEX 
Diretor Lourival e assistente

POTENTE 
Assistente do diretor Rodrigo de Morais

UNITRON 
Assistentes do diretor Chico Pança

SINDICATO DOS METALÚRGICOS
DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES

ALGUMAS VANTAGENS
PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA AO SE TORNAR SÓCIO(A) DO SINDICATO. CONFIRA:
Defesa dos Direitos Lazer
Defesa permanente de 
todos os seus direitos, 
tanto trabalhistas 
quanto previdenciários 
(INSS), individuais 
e coletivos como: 
reajuste salarial, PLR 
anual, horário de 
trabalho legalizado, 
cesta básica ou tíquete-alimentação etc.

Clube de Campo em 
Mogi das Cruzes e 
Centro de Lazer da 
Família Metalúrgica 
em Praia Grande, muito 
bem estruturados, 
equipados e seguros, 
com diversas atrações 
para receber você e sua 
família.

Assistência
Assistência jurídica, 
previdenciária e trabalhista, 
também na sede do Sindicato, 
no Departamento Jurídico, com 
advogados especializados e 
prontos para atender.

Departamentos
Homologação - para 
atender o trabalhador em 
caso de demissão. 
E departamentos da 
Mulher, Juventude, 
Esporte, Memória Sindical 
e Saúde do Trabalhador. 

Atendimento
Atendimento 
individualizado na 
sede do Sindicato, por 
intermédio da diretoria do 
Sindicato,  assistentes e 
funcionários.

Saúde
Centro de Referência 
e Atenção à Saúde da 
Família Metalúrgica, 
com diversas 
especialidades médicas 
e odontológicas.

FIQUE SÓCIO(A).
A CONQUISTA É MAIOR QUANDO

LUTAMOS  JUNTOS.
Sede: Rua Galvão Bueno, 782,

Liberdade - São Paulo.
FONES: (11) 3388-1000 / 3388-1073

Subsede: Rua Afonso Pena, 137,
Vila Industrial - Mogi das Cruzes. 

FONE: (11) 4699-8700


