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TST SUSPENDE SESSÃO 
DE REVISÃO DE SÚMULAS 
TRABALHISTAS

Presidente Miguel Torres 
participa de Seminário do setor químico

O presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho, 
anunciou, hoje, a suspensão da sessão de 

avaliação da revisão da jurisprudência de mais de 
50 pontos da CLT diante da reforma trabalhista. 
A sessão estava marcada para esta terça-feira.

Na prática, o ministro foi atropelado pelos 
outros colegas da casa. Ele está em final de 
mandato e queria enfiar goela abaixo da classe 
trabalhadora a revisão das súmulas trabalhistas.

A sessão foi adiada em função de questio-
namentos dos ministros, que consideram que há 
muitas controvérsias na nova legislação e que é 
preciso mais tempo para discutir a questão.

“Esta é uma vitória na luta de resistência do 
movimento sindical contra a reforma trabalhista 

O presidente do Sindicato e da CNTM, e vice-pre-
sidente da Força Sindical, Miguel Torres, par-

ticipou, hoje, da abertura do Encontro do Conselho 
Político Consultivo e do Seminário de Convenção 
Coletiva da Federação dos Trabalhadores Químicos 
e Farmacêuticos do Estado de São Paulo.

O evento está sendo realizado na Baixada San-

tista, sob o comando de Serginho Leite, presidente 
da Federação, e tem como objetivo organizar as 
ações sindicais da categoria para 2018, discutir o 
fortalecimento das negociações coletivas, campa-
nhas salariais, estrutura e custeio sindical.

“A mobilização e a unidade para a manutenção 
das convenções coletivas é fundamental. As conven-
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que só traz prejuízos à classe trabalhadora. Va-
mos seguir firmes e determinados nesta posição, 
mobilizando os trabalhadores e chamando para as 
manifestações”, afirma Miguel Torres, presiden-
te do Sindicato e da CNTM.

Para Miguel Torres, a suspensão dessa 
audiência mostra que “nem tudo está perdido”. 
Segundo ele, o questionamento dos ministros 
da Comissão de Jurisprudência sobre a consti-
tucionalidade do novo artigo 702 da CLT foi uma 
demonstração de sensibilidade para esta questão, 
sobretudo diante das dificuldades impostas que 
reforma, que dificultou o acesso dos trabalhadores 
à Justiça. “Ainda há esperança”, reforçou.
Leia mais em www.metalurgicos.org.br

ções são guardiãs dos direitos trabalhistas e sociais 
conquistadas pelos trabalhadores e seus sindicatos. 
Estamos juntos nesta luta pelos direitos, e juntos tam-
bém na resistência contra a reforma da Previdência”, 
afirmou Miguel Torres.

Participam também Danilo Pereira, presidente da 
Força São Paulo, dirigentes de sindicatos, federações 
e confederação do setor químico e de entidades de 
outras categorias.
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AÇÕES NAS 
FÁBRICAS...

CROMAUTO (zona leste) – 
Diretor Maurício Forte e equipe na empresa 
ligada ao G10, que não renovou a convenção 

coletiva de trabalho

FELITRON (zona sul) – 
Assembleia de discussão da PLR e 

da importância da contribuição sindical 
com o diretor Lourival e equipe

TECNOCON (zona oeste) – Diretor Alemão 
comanda assembleia de informação sobre a 
Convenção Coletiva e a contribuição sindical

ESMALTEX (zona leste) – 
Diretor Mixirica falando sobre a falta de acordo 

salarial com o G10 e que o Sindicato vai pressionar 
pela negociação direta com a empresa

KAIKU (zona leste) – 
Equipe do diretor Jesus chamando 

a atenção dos trabalhadores para os efeitos 
da reforma trabalhista e discutindo 
a pauta de reivindicações para 2018

STOCK PERFIL (zona oeste) – 
Equipe do diretor Germano na fábrica

EXIMPORT (zona sul) – 
Diretor Lourival e equipe informando sobre 

os efeitos nocivos que a reforma trabalhista traz 
para os trabalhadores e sindicato

MOREIRA METALÚRGICA (zona sul) – 
Diretor Nivaldo discutindo reforma da Previdência, 

dissídio coletivo e a importância de os trabalhadores 
se mobilizarem para garantir a manutenção das 

cláusulas sociais da Convenção Coletiva

NEBLINELGA (zona leste) – 
Equipe do diretor Emerson com trabalhadores

…DE MOBILIZAÇÃO CONTRA AS 
REFORMAS TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA E PELOS DIREITOS

Ato contra os juros
As Centrais 

sindicais 
realizaram, 

hoje de manhã, 
protesto contra 

os juros altos em 
frente à sede do 

Banco Central, 
na Avenida 

Paulista. Uma banda de carnaval deu o tom do protesto, que reuniu 
trabalhadores de diversas categorias. Amanhã, o 

Copom (Comitê de Política Monetária) anunciará a nova taxa 
básica de juros (Selic), que hoje está em 7% ao ano.
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ILUMATIC – 
ESTADO DE GREVE 

(zona oeste) 
Trabalhadores decidiram, 

em assembleia com a 
equipe do diretor Sales, 

suspender a greve 
marcada para começar 

hoje, diante do agendamento de uma reunião com a empresa 
para o próximo dia 15, para negociar a pauta de reivindicações. 

Eles, porém, continuam em estado de greve, caso as negociações 
não avancem. Na pauta eles pedem o pagamento da PLR/2017, 

pressionam pelo acordo salarial (empresa é do G10), e repudiam 
ameaças da empresa, de contratar pessoal temporário se eles 

paralisarem as atividades, cortar a cesta básica por dois meses e 
descontar dois dias de salário pela falta ao trabalho no dia em que 

eles foram ao Ministério Público denunciar a empresa.

MKGL 
(zona leste) 
A empresa foi chamada 
para uma mesa-
redonda na DRT para 
discutir a situação de 
trabalhadores haitianos, 
que foram contratados 

sem registro e depois demitidos sem receber seus direitos. Na 
reunião, a empresa se comprometeu a registrar o pessoal e pagar 
todos os direitos. A ação pelos trabalhadores foi comandada pelo 
diretor Rubens e assessores, que acionaram o departamento 
jurídico do Sindicato.

NICOLA (zona sul) 
Equipe do diretor Ninja conversando com os trabalhadores da empresa, que 

está atrasando os depósitos do FGTS e o pagamento de férias vencidas.

RELEMIX  
ELETRÔNICA –  

ESTADO DE GREVE 
(zona norte) 

Diretora Alsira 
comandou hoje cedo 

um protesto dos 
trabalhadores contra 
o desrespeito aos direitos e o assédio moral na empresa. Segundo a 
diretora, a empresa está aplicando o contrato intermitente, mas não 

registra nem paga o pessoal; está atrasando os depósitos do FGTS 
e assediando moralmente os funcionários. Além disso, demitiu dois 
funcionários no final do ano passado, não homologou as rescisões e 

prendeu as carteiras de trabalho. Durante a assembleia, a filha do patrão 
puxou uma funcionária pela blusa pra que ela entrasse para o trabalho. 

Os patrões acompanharam a ação, mas os trabalhadores estão firmes 
na mobilização, aprovaram uma pauta e decretaram estado de greve. A 

assembleia contou com a participação do diretor Rodrigo e o apoio de 
assessores dos diretores Uélio, Sonete, Curió, Biro e Alemão.

NORGREN 
(zona sul) 

Equipe do diretor Carlão 
comandando protesto 

dos trabalhadores contra 
a falta de negociação 

da PLR.

SABÓ 
(zona oeste) 
Equipe do diretor Ceará 
acompanhando a eleição 
da Cipa na empresa.
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