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EM DEFESA DOS
EMPREGOS NA 
FAME

Reunião de
Diretoria e Assessoria

A Fame anunciou que vai mudar sua 
produção para outra cidade a partir 

de dezembro deste ano. “É um problema 
sério, mas faremos de tudo para que a 
empresa permaneça em São Paulo e 
preserve os empregos”. 

A afirmação é do presidente do 
Sindicato, Miguel Torres, que às 
6h da manhã desta sexta-feira (1/4) 
participou de uma assembleia com os 
trabalhadores da fábrica, ao lado do 
diretor Zé Luiz e do secretário-geral 
Arakém.

Miguel Torres disse que vai pedir 
audiência com o prefeito Fernando 
Haddad e o governador Geraldo Alckmin 
para discutir a situação e meios para 
garantir a permanência da Fame em 
São Paulo, bem como da Lorenzetti e 
da Arno, que também anunciaram que 
vão mudar, e, desta forma, atenuar a 
crise, que está prejudicando a produção 
e provocando desemprego.

A Fame fica no Belém, região leste 
da capital, e emprega cerca de dois mil 
trabalhadores.

Diretoria e assessoria se reuni-
ram hoje de manhã, no Sindi-

cato, para fazer uma avaliação da 
situação das empresas na base, as 
dificuldades que estão enfrentan-
do e, sobretudo, as consequências 
para os trabalhadores, com des-
taque ao anúncio da mudança da 
empresa Fame, e também da Arno, 
empresas da zona leste.

“Vamos enfrentar esta situa-
ção e buscar alternativas. Estamos 
trabalhando intensamente neste 

sentido. Vamos manter a unidade 
dos trabalhadores e, com crise 
ou sem crise, levar nossa pauta 
pra rua pra garantir os direitos e 
os empregos”, disse o presidente 
Miguel Torres.

A reunião contou com a par-
ticipação do presidente da Força 
Sindical, deputado federal Pauli-
nho da Força, de toda a diretoria 
executiva e fez, também, uma 
avaliação da situação política do 
País, além de tratar das seguintes 

questões:
• a realização da 8ª Copa de Fute-
bol dos Metalúrgicos, que começa 
neste sábado, no Clube de Campo 
do Sindicato, em Mogi das Cruzes; 
• da ação unificada dos sindicatos, 

de combate ao Aedes Aegypt, na 
Praia Grande, no próximo dia 13; 
• do encontro do Departamento 
de Memória Sindical, em maio; 
• a realização do 16º Encimesp – 
encontro de cipeiros –, em agosto.



GERAR
EMPREGOS
E GARANTIR 
DIREITOS

LOCAL: PRAÇA CAMPO DE BAGATELLE - SÃO PAULO
DOMINGO DAS 9 ÀS 15 HORAS

Próximo à Estação Santana do Metrô

AÇÃO NAS FÁBRICAS

TRINEVA
Diretora Alsira faz 
assembleia com 
os trabalhadores 
para falar sobre a 
situação econômica 
e das propostas do 

Sindicato para enfrentar a crise e contribuir para a 
retomada do crescimento e da geração de empregos.

ITALSPEED (GREVE)
Os trabalhadores estão sem receber 
salários há quatro meses e fazendo vigília 
diária na empresa para garantir que nada 
seja retirado da fábrica. Segundo o diretor 
Carlão, a empresa demitiu e não pagou as 
rescisões; já fez acordo no tribunal para 

pagamento das verbas trabalhistas e não pagou nenhuma parcela. A assessoria 
do diretor, que está diariamente com os trabalhadores, afirma que por causa 
da greve, ela paga salário pra uns e chama pra trabalhar em função de alguma 
demanda, deixando todos inseguros e sem perspectiva de uma solução.

MANÔMETROS RECORD
Esta fábrica da Vila 
Prudente tem atrasado os 
pagamentos de salários, 
13º, PLR e vale-refeição. 
Em assembleia nesta 
sexta-feira, comandada 

pelo diretor Rubens, os cerca de 60 trabalhadores deram 
um ultimato ao patrão. “Se a empresa não resolver estas 
questões, vamos entrar em greve na quarta-feira, 6 de 
abril”, afirmou o diretor.

SUBRAP
Empresa de molas pagava a PLR em 
várias parcelas ao longo do ano, sem 
conhecimento do Sindicato. O diretor 
Donizeti e sua equipe foram pra 
cima, discutiram a situação com os 
trabalhadores e a empresa comprometeu-
se a regularizar o pagamento. A PLR de 

2016 será paga em duas parcelas, em junho e em novembro deste ano.

ARAKI
Trabalhadores aprovam 

acordo da PLR com diretor 
Alemão, com pagamento em 

julho/16 e janeiro/17. 

ALBERT 
Assembleia com diretor 

Mixirica aprova acordo de 
redução de jornada e de 
salário com estabilidade 

no emprego. Empresa tem 
cerca de 70 funcionários.

FANANDRI
Trabalhadores se mobilizam pela 
renovação do acordo da PLR com 

equipe do diretor Bombeirinho.

SCHNEIDER (MOGI) 
Assembleia comandada pela diretora 

Ester, com apoio do secretário-geral 
Arakém, mobiliza trabalhadores para a 
questão da PLR e do reajuste do vale-

alimentação na empresa.
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ABERTURA
DIA 2 de Abril, sábado,
a partir das 9 horas,
no Clube de Campo,
em Mogi das Cruzes

Prestigie!


