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FAMEQ E ELOY COGUETO
Miguel Torres participa de assembleias na

A semana começou com o presidente do 
Sindicato, Miguel Torres, participando 

de duas  assembleias, nas fábricas Fameq e 
Eloy Cogueto, na região oeste da capital. As 
assembleias foram organizadas pelo diretor 
sindical Luiz Valentim e contaram com a 
participação dos diretores Alemão e David 
Martins. O presidente levou para o debate com 
os trabalhadores o cenário econômico e político 
do País e as propostas do Sindicato 
para o enfrentamento da crise.

“Nosso objetivo é manter a ca-
tegoria mobilizada em defesa dos 
empregos e dos direitos trabalhistas 
e previdenciários”, disse Valentim.

Os trabalhadores receberam uma 
edição especial do jornal “o metalúr-
gico”, que fala sobre o Programa de 
Renovação da Frota de Veículos.
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Metalúrgicos foram pra greve também!
CONSTRUÇÃO CIVIL

O apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes à greve dos trabalhadores da construção civil de 

São Paulo, na semana passada, foi fundamental para a catego-
ria conquistar o acordo salarial com aumento de 9,83%, além 
da manutenção de cláusulas que os empresários do setor da 
construção queriam tirar.

O acordo foi alcançado após três dias de greve, em que di-
retores e assessores do nosso Sindicato foram para canteiros 
de obras em todas as regiões mobilizar os operários.

O presidente Miguel Torres parabeniza o Sintracon-SP, 
presidido pelo companheiro Ramalho, e toda sua diretoria pela 
conquista, e toda a diretoria e assessoria dos metalúrgicos, que 
mostraram sua capacidade de organização e disposição de luta.

“O acordo quebrou a intransigência patronal e garantiu a 
conquista do aumento salarial que, neste momento de crise, vai 
ajudar os trabalhadores a enfrentar as dificuldades e também 
movimentar o comércio”, disse Miguel Torres.



DIA 31 DE MAIO

MOBILIZAÇÃO CONTRA 
A CRISE NA DECA

O presidente do Sindicato e da CNTM, 
Miguel Torres, participou nesta terça, 

31 de maio, de assembleia na empresa Deca 
(metais sanitários), na região oeste de São 
Paulo. O objetivo foi informar os trabalhadores 
das ações do Sindicato em defesa do emprego 
e dos direitos, falar sobre o Compromisso 
pelo Desenvolvimento e distribuir o jornal “o 
Metalúrgico” que trata exclusivamente do Pro-
grama de Renovação da Frota de Veículos, uma 
alternativa para a retomada do crescimento 
econômico do País.

“Falamos sobre a nossa mobilização 
contra a crise e em defesa dos direitos e dos 
empregos”, disse o diretor sindical Ceará, 
responsável pela convocação da assembleia. 
Ele acrescentou que os 1.500 trabalhadores da 
Deca também começaram a mobilização pela 
renovação da PLR de 2016.

Miguel Torres disse que as assembleias 
servem de reflexão sobre como o Sindicato e 
os trabalhadores podem colaborar para a su-
peração do atual cenário de crise. “Temos uma 

Assembleia

6h da Manhã

grande preocupação com relação aos ataques 
aos direitos e, por isto, estamos mobilizando 
a categoria para ações mais fortes, se forem 
necessárias”.

A assembleia contou também com as pre-
senças dos diretores Tadeu Morais (vice-pre-
sidente), Adriano Lateri, Nelson Aparecido 
Cardim (Xepa) e assessoria.

Assembleia
às 14 horas



DIA 1º DE JUNHO

Sindicato realiza assembleia 

UNIFICADA EM POÁ

O presidente Miguel Torres participou 
nesta quarta de assembleia unificada em 

Poá, na Vila Varela, com participação de mais 
de 500 metalúrgicos das empresas Daneva 
(componentes eletrônicos), Induscabos (fios), 
Valpec (fundição) e Trifel (esquadrias).

“Foi um encontro importante para os 
trabalhadores desta região, que fortalece 
ainda mais o Sindicato na luta contra a crise 
econômica e em defesa dos direitos e dos 
empregos”, disse a diretora Ester, responsá-
vel pela convocação da assembleia, que con-
tou com a presença dos diretores Arakém 
(secretário-geral), Carlão e Rodrigo e das 
diretoras Alsira, Cristina, Leninha e Yara.

Diretores(as) Alsira, Yara, Arakém (secretário-geral), Ester, Leninha, Rodrigo, Miguel Torres (presidente), Carlão e Cristina

DIA 2 DE JUNHO

Miguel Torres com 
Levi Fernandes,

da CNTC

Miguel Torres com 
Carlos dos Santos, 
dos frentistas

MIGUEL TORRES divulga proposta da 
Renovação da Frota para frentistas e 
comerciários
O presidente do Sindicato e da CNTM, 

Miguel Torres, encontrou-se hoje, 
em Brasília, com dirigentes sindicais do 
comércio e frentistas para debater a 
situação política e econômica e divulgar 
a proposta da Sustentabilidade Veicular 
(Renovação da Frota de Veículos).

“É uma proposta importante para 
atenuar a recessão no País. Ela foi 
aprovada em Seminário do Setor 
Metalúrgico da CNTM, em novembro 
do ano passado, e já é defendida por 
diversas entidades sindicais e do setor 
empresarial. Projeto semelhante já 
deu certo em outros países. Ele visa 
estimular a compra de veículos novos, 
promover uma renovação na cadeia 
automotiva e criar, a médio e longo 

prazo, cerca de três 
milhões de empregos”, 
disse Miguel Torres.

Os encontros foram 
com o presidente da 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no 
Comércio (CNTC), Levi 
Fernandes Pinto, e o presi-
dente do Sinpospretro/DF 
(Frentistas), Carlos Alves 
dos Santos.

Ainda em Brasília, Miguel par-
ticipou da abertura de reunião da 
Força Sindical com o presidente da 
central, deputado Paulinho da Força 
e presidentes das estaduais da região 
Nordeste.



DIA 3 DE JUNHO

Dr. Fernando, Kátia, Xepa, Arakém, dr. Sérgio e Miguel Torres

Eliseu, Miguel Torres, José Luiz Ribeiro (secretário do Emprego), Magrão

Miguel Torres e diretoria 
dão apoio às eleições dos 

metalúrgicos de Jundiaí

O presidente Miguel Torres vistoriou hoje cedo as 
obras de reforma do Centro de Referência e Atenção 

à Saúde da Família Metalúrgica (Ambulatório Médico) do 
Sindicato. Ele percorreu os sete andares do prédio acom-
panhado do secretário-geral, Arakém, do diretor Xepa, 
responsável pelo Centro; pelos médicos Fernando de Araújo 
Lia, responsável pelo Departamento Médico; Sérgio Paulo 
Ribeiro, responsável pelo Departamento Odontológico e 
Kátia Vendramini, administradora hospitalar.

“Vamos transformar o ambulatório em um Centro de 
Referência da Saúde, e dar aos sócios e seus dependentes 
mais qualidade no atendimento não só profissional, mas 
em estrutura e equipamentos”, disse Miguel Torres.

Ontem, a diretora financeira, Elza Costa, foi ao Centro 
verificar o início das obras dos elevadores. Os antigos 
estão sendo desmontados para que os novos possam ser 
instalados. O engenheiro Miruca, o arquiteto Wilson e o ad-
ministrador da obra, Deoclides, acompanharam a inspeção.

O presidente Miguel Torres, diretores(as) e assessores(as) do nosso Sindicato 
deram ontem um forte apoio às eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí 

e ajudaram na apuração dos votos, que resultaram na reeleição do presidente Eliseu 
da Silva Costa e sua diretoria.

Miguel Torres vistoria obras
do Centro de Referência e Atenção à

Saúde da Família Metalúrgica


