
ano de 2011 foi de fundamental 
importância para a CNTM-Confe-

deração Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos. Com destaque para o 
processo eleitoral, com a formação de 
uma chapa única, que reuniu de forma 
democrática líderes dos metalúrgicos 
de todas as regiões brasileiras.

No dia 1 de dezembro tivemos o 
pleito que elegeu a nova diretoria 
(Diretoria Executiva e Conselho Fiscal) 
e Miguel Torres presidente para o pe-
ríodo 2011-2015.

O companheiro Miguel Torres foi 
eleito por unanimidade pelos delega-
dos reunidos em plenária na sede da 
Força Sindical, em São Paulo.

O deputado federal Paulo Pereira 
da Silva, o Paulinho, presidente da 
Força Sindical, prestigiou o evento e 
destacou a liderança do companhei-
ro Miguel Torres e a importância da 
presença da CNTM, tanto nas lutas 
sindicais em defesa da categoria me-
talúrgica em âmbito nacional e inter-
nacional quanto nas ações políticas 
em defesa dos direitos trabalhistas no 
Congresso Nacional e do desenvolvi-
mento econômico do País.

Assim que o resultado do pleito foi 
anunciado, Miguel Torres falou dos 
objetivos da diretoria para o próximo 
mandato. “Vamos continuar a mobi-
lização da categoria metalúrgica e 
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apoiá-la em todas as suas ações, defen-
dendo o emprego, o trabalho decente, 
a redução da jornada de trabalho e a 
ampliação dos direitos trabalhistas. 
Outra luta fundamental é a implanta-
ção do Contrato Coletivo Nacional de 
Trabalho para reduzir as diferenças sa-
lariais e sociais entre os trabalhadores 
metalúrgicos em diferentes regiões do 
País”, disse Miguel Torres.

Membros da chapa única a concorrer às 
eleições da CNTM

Dirigentes 
sindicais de 

todo o Brasil 
elegem 
a nova 

diretoria

O

Metalúrgicos do Brasil elegem 
chapa encabeçada
por Miguel Torres
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Saiba mais sobre o 
novo PRESIDENTE

Miguel Torres nasceu em 1º de outubro de 1958, em São 
Paulo. É casado pela segunda vez e pai de três � lhas. Co-
meçou a trabalhar na área metalúrgica aos 14 anos, tendo 
passado pelas empresas Parafusos Jamberth, Ind. Coimbra, 
Honda Motor, Faróis Cibie e Ind. Elet. Cherry. 

É ativista sindical metalúrgico desde 1979. Em 1998, 
coordenou a Campanha de Arrecadação de Alimentos 
aos Irmãos Nordestinos e, em 2000, a Marcha para Brasília 
pelo pagamento das perdas do FGTS e aumento do salário 
mínimo.

Foi suplente de diretoria, 3º vice-presidente e secretário-
geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das 
Cruzes. É presidente do Sindicato desde dezembro de 2008. É 
vice-presidente da Força Sindical e exerceu interinamente a 
presidência da central em 2010, durante o período eleitoral 
do deputado federal Paulinho da Força. 

É um dos principais coordenadores das campanhas 
salariais que têm garantido, nos últimos anos, expressivos 
aumentos salariais e benefícios sociais para a categoria me-
talúrgica, com re� exos altamente positivos nas conquistas 
de outras categorias no País.

Miguel Torres participa ativamente das ações unitárias 
das centrais sindicais pelo desenvolvimento do Brasil, com 
valorização do setor produtivo, distribuição de renda, 
melhores empregos, trabalho decente, jornada menor de 
trabalho, valorização do salário mínimo e das aposenta-
dorias e inclusão social.

iguel Torres, por sua lideran-
ça e força de trabalho, é um 

dos nomes mais respeitados pelos 
sindicatos, metalúrgicos e traba-
lhadores de outras categorias.

Momento ideal para liderar as 
lutas da nossa Confederação, com 
o apoio da Força Sindical, rumo 
às novas vitórias para a classe 
trabalhadora.

Outro item importante para a 
CNTM é a luta, do lado da central 

e demais entidades organizadas, 
em defesa do desenvolvimento 
econômico, com valorização do 
setor produtivo nacional, queda 
dos juros, redução da jornada de 
trabalho, geração de emprego e 
trabalho decente. 

E, na área política, por cresci-
mento de nossa representativida-
de nos governos e parlamentos. 
A luta continua, companheiros e 
companheiras!

desafio da nova diretoria da CNTM é continuar o 
trabalho de apoio às entidades � liadas na luta pela 

ampliação das conquistas econômicas, sociais e políticas 
para a categoria metalúrgica em todo o País. Para isto, 
temos que fortalecer cada vez mais nossa rede sindical de 
organização, por intermédio do intercâmbio de informações 
entre Sindicatos, Federações, Confederação e Força Sindical, 
com o imprescindível apoio dos departamentos jurídico e 
de comunicação e, principalmente, com a atuação dos di-
rigentes metalúrgicos nas portas de fábrica, junto à classe 
trabalhadora, nas assembleias, nos debates nacionais e inter-
nacionais e nas mobilizações em defesa do desenvolvimento 
econômico do Brasil.

Assumimos um novo mandato na CNTM com o compro-
misso de intensi� car a mobilização da categoria metalúrgica 
contra os possíveis efeitos negativos da crise � nanceira glo-
bal em nosso País. Portanto, devemos participar de todas as 
ações por emprego, melhores salários, direitos trabalhistas, 
contrapartidas sociais e medidas políticas que garantam 
investimentos nos setores produtivos.

Agradeço, em nome de toda a diretoria eleita da CNTM, 
o apoio dos dirigentes sindicais, de norte a sul do País, ao 
meu nome como presidente da Confederação e ao plano 
de lutas que de� nimos para dar continuidade às vitoriosas 
mobilizações da categoria metalúrgica brasileira e implanta-
ção do Contrato Coletivo Nacional de Trabalho que permita 
reduzir as diferenças salariais e sociais entre os metalúrgicos 
em diferentes regiões do País.

Somos, en� m, mais de 1,2 milhão de trabalhadores me-
talúrgicos, uma força extraordinária para continuar exigindo 
justiça social, desenvolvimento econômico, melhor distribui-
ção de renda, pleno emprego e trabalho digno, decente e 
bem remunerado para todos. Obrigado!

Miguel Torres
Presidente da CNTM

O

M

PAULO PEREIRA
DA SILVA
Presidente da 
Força Sindical 
e Deputado 
Federal

LUIZ CARLOS
DE MIRANDA

Diretor da CNTM e 
Deputado Estadual/MG



• Unifi cação Nacional das datas-base da categoria
• Contrato Coletivo Nacional de Trabalho
• Desenvolvimento de Redes Sindicais
• Programas de Qualifi cação e Treinamento de Dirigentes Sindicais
• Combate à terceirização perversa, que tira emprego, reduz 

direitos e salários
• Apoio aos Sindicatos e Federações nas negociações com o setor 

patronal
• Valorização da Participação nos Lucros ou Resultados para a 

categoria
• Fim das demissões imotivadas
• Redução da Jornada de Trabalho, sem redução salarial
• Campanhas de Saúde e Segurança no Trabalho, para acabar com 

os acidentes e doenças pro� ssionais na categoria
• Participação nas lutas da Força Sindical pela recuperação do 

poder de compra do salário mínimo e das aposentadorias 
• Fim do Fator Previdenciário
• Redução dos Juros
• Desenvolvimento com valorização do trabalho, distribuição de 

renda e fortalecimento do mercado interno.
• Salário igual para trabalho igual
• Realização de encontros jurídicos, de comunicação e da mulher 
• Inclusão digital e vale-cultura para a categoria
• Ampliação para 180 dias da licença-maternidade, isonomia 

salarial entre mulheres e homens e defesa das questões de família
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Uma grande 
líder sindical

Estes são os companheiros da

NOVA DIRETORIA DA CNTM
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DESTAQUE

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente - Miguel Eduardo Torres
Vice-Presidenta - Mônica de Oliveira Lourenço Veloso
Secretário-Geral - Pedro Celso Rosa
1º Secretário-Geral - Valcir Ascari
Secretário de Finanças - Francisco Dal Prá
1º Secretário de Finanças - Carlos Albino de Rezende Júnior
Secretário de Educação Sindical - Arnaldo Woicichoski
Secretário de Assuntos Sindicais - Alfani Alves
Secretário de Relações Públicas - Luiz Carlos de Miranda
Secretário para Assuntos Parlamentares - Carlos Cavalcante de Lacerda
Secretário de Relações Internacionais - Edison Luis Venâncio

SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA
1º Suplente - Carlos Alberto Pascoal Fidalgo
2º Suplente - José Pereira dos Santos
3º Suplente - Sebastião dos Santos Simões
4º Suplente - Luiz Antonio da Costa Abreu
5º Suplente - Paulo Cezar dos Santos
6º Suplente - José Luiz Ribeiro
7º Suplente - Danilo Amorim
8º Suplente - Astolfo de Freitas
9º Suplente - Vilma Araújo Costa
10º Suplente - Valdir de Souza
11º Suplente - Jorge Nazareno Rodrigues

CONSELHO FISCAL
1º Efetivo - Aparecido Inácio da Silva
2º Efetivo - Ewaldo Gramkow
3º Efetivo - Luiz Fernando Pereira

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
1º Suplente - Cláudio Roberto Pereira
2º Suplente - Júlio Helton Medeiros da Silva
3º Suplente - Ronaldo José da Mota

PLANO DE LUTAS 
Os representantes da CNTM também aprovaram os 
temas que irão pautar as ações da nova diretoria 
nos quatro anos de mandato e avançar nas lutas 
dos metalúrgicos brasileiros, que não são poucas.

ônica Veloso, reeleita vice-presidente 
da CNTM, exerceu em 2011 a presi-

dência da Confederação, com muita dispo-
sição para manter a representatividade da 
categoria metalúrgica brasileira em níveis 
nacional e internacional. 

Teve expressiva participação no Semi-
nário Brasil do Diálogo, onde, do lado de 
Miguel Torres, defendeu o desenvolvimento 
econômico do País com pleno emprego e 
educação de qualidade para todos.

Mônica retomará a Rede Mulher Meta-
lúrgica, para fortalecer a ação da mulher no 
dia a dia dos Sindicatos, e as redes sindicais 

de empresas, para intercâmbio de infor-
mações, resolver os problemas e ampliar 
as conquistas da categoria. “São grandes 
desa� os, dada a dimensão do nosso Brasil 
e o tamanho da nossa categoria, mas temos 
aquilo que é fundamental para vencê-los: o 
comprometimento das companheiras e dos 
companheiros com a vontade política de 
toda a diretoria da CNTM”, diz Mônica. 

M
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ASSEMBLEIA DA CNTM 
reúne 120 entidades em
Praia Grande

RETROSPECTIVA

Com presença de 120 entidades sindicais � liadas, a Assembleia do 
Conselho de Representantes da CNTM aprovou -conforme as devidas 
alterações estatutárias- a antecipação das eleições para dezembro 
e debateu propostas de novas ações em defesa da categoria 
metalúrgica. A reunião foi realizada no dia 22 de setembro, em Praia 
Grande, no auditório do Centro de Lazer da Família Metalúrgica do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes.

A CNTM participou 
de uma série 
de protestos 
contra a política 
de juros altos 
que prejudica 
a produção, 
estrangula o 
consumo e impede 
a geração de 
novos postos de 
trabalho

Miguel Torres e Mônica 
Veloso participaram 

do Seminário Brasil do 
Diálogo, da Produção 

e do Emprego, por 
investimentos no setor 

produtivo e fortalecimento 
da indústria brasileira

A Confederação divulgou 
na Semana da Pátria, em 
Brasília, na Esplanada dos 
Ministérios, uma bandeira 
do Brasil estilizada em 
luta pela redução da 
jornada de trabalho

Jornalistas de entidades 
� liadas à CNTM 
participam em São 
Paulo de Fórum de 
Comunicação da FITIM 
(Federação Internacional 
de Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas).

Acesse www.cntm.org.br e
www.euquero40horas.org.br 

ma das principais decisões da 
CNTM, no seu 1º Encontro de 

Comunicação, realizado em 2008, foi 
criar um site de qualidade e e� cien-
te comunicação com as entidades 
� liadas e a categoria. Com gestão de 
conteúdo jornalístico, o site www.
cntm.org.br conta também com twit-
ter e facebook e veicula o blog www.
euquero40horas.org.br, em defesa da 

redução da jornada de trabalho. 
A nossa página na Internet tem re-

gistrado número crescente de acessos 
e tornou-se uma importante fonte de 
informação e de mobilização. Além 
das notícias gerais, destacamos as 
ações e conquistas da CNTM e enti-
dades � liadas. 

Acesse, envie sua notícia para im-
prensa@cntm.org.br e participe!

Diretoria CNTM

r

A nossa página na Internet tem re-
gistrado número crescente de acessos 
e tornou-se uma importante fonte de 
informação e de mobilização. Além 
das notícias gerais, destacamos as 

U
Feliz Natal
e próspero
Ano Novo!


