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MIGUEL TORRES
CONFIA NO DIÁLOGO COM
NOVO PRESIDENTE NO TST

MIGUEL TORRES PARTICIPA DE PLENÁRIA DA FORÇA/RJ

O presidente da CNTM e do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São 

Paulo e Mogi das Cruzes, Miguel 
Torres, também vice-presidente da 
Força Sindical, participou ontem, em 
Brasília, da solenidade de posse do 
presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), ministro João Batista 
Brito Pereira, e disse que espera que 
o ministro restabeleça o diálogo com 
o movimento sindical, sobretudo nes-
te momento de grandes mudanças na 
legislação e no mundo do trabalho.

“O TST é um dos pilares da demo-
cracia e um importante instrumento 
de acolhimento e defesa dos direitos 
legítimos da classe trabalhadora. 
Acreditamos que o novo presidente 
vai restabelecer o diálogo com o 
movimento sindical e desejamos a 
ele êxito no seu mandato e muita 
coragem para tomar as decisões 
necessárias”, afirmou Miguel Torres.

Em seu discurso de posse, Brito 
Pereira disse que “a prioridade, 
agora, é a implantação da Reforma 
Trabalhista na Jurisprudência do 
Tribunal Superior do Trabalho, após 
os necessários debates e a matura-

ção do convencimento dos 
ministros na comissão ins-
tituída aqui para esse fim”.

O ministro afirmou que 
a administração “não so-
nha com unanimidade, mas 
com unidade”... que a lei 
será cumprida, mas “se 
estiver em conflito com a 
Constituição, prevalece a 
Constituição”. 

Brito credita o sucesso 
e o prestígio do Judiciário 
Trabalhista também ao Ministério 
Público do Trabalho, à Advocacia, 
às associações de magistrados, às 
associações sindicais, às federações 
e confederações profissionais e pa-
tronais. “Esperamos sempre contar 
com o apoio dessas entidades. As 
portas do Tribunal estarão abertas 
para recebê-las e ouvi-las, a fim de 
que juntos possamos pensar sobre a 
instituição, seu crescimento e o seu 
aprimoramento”. 

“É o que buscamos e também 
esperamos”, disse Miguel Torres.

Participaram do evento o  1º 
secretário da Força Sindical, Sérgio 

Leite, também presidente da Fede-
ração dos Químicos do Estado de 
São Paulo, Paulo Ferrari, vice-pre-
sidente, e Juruna, secretário-geral 
da Central.

A Força Sindical do Rio de Janeiro reali-
zou hoje uma plenária especial com a 

presença do presidente da entidade, Car-
los Fidalgo, do presidente da CNTM e do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi, Miguel Torres, vice-presidente da 
Força Sindical, e outros dirigentes.

Em pauta: as ações sindicais em defe-
sa dos direitos da classe trabalhadora, de 
resistência à aplicação da reforma traba-

lhista e a promoção da representatividade 
sindical nas Assembleias Legislativas e no 
Congresso Nacional.

“Precisamos eleger parlamentares 
ligados ao movimento sindical, em todo 
o País, que tenham o compromisso de 
lutar pelos interesses da classe traba-
lhadora e pela retomada do desenvol-
vimento econômico e social do País”, 
disse Miguel Torres.

A LUTA FAZ A LEI!
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Assembleias de mobilização contra as reformas
que tiram direitos e pela representação sindical

AÇÃO NAS FÁBRICAS NENHUM 

DIREITO 

A MENOS!

ALFA METAL
(zona oeste) – 
Diretora Sonete 
e equipe com os 
trabalhadores

Diretor Mauricio 
Forte e equipe com 
trabalhadores da AR. 
TREJOR (zona leste)

Diretor Bombeirinho 
em campanha de 
sindicalização na 

HEAVY STEEL
(zona leste) 

Diretor Biro e equipe 
com trabalhadores da 

NETTER (zona sul)

ZILMER
(zona sul) - 
Assembleia com 
diretor Mala 
e equipe de 
discussão sobre 
contribuição

PROTEMP
(zona leste) - 
Trabalhadores 
aprovam desconto da 
contribuição sindical 
– Equipe do diretor 
Nélson

AMERICAN TURBO 
(zona sul) - Equipe 

do diretor Lourival 
conversando com os 

trabalhadores sobre as 
reformas e a importância 

da contribuição sindical 
para o fortalecimento 
das lutas do Sindicato

Trabalhadores da HIDROFIX 
(zona leste) na luta para 

a renovação da convenção 
coletiva de trabalho com a 
empresa, que é do G19-3. 
Mobilização é comandada 

pelo diretor Rodrigo e 
equipe.

MAGNO PEÇAS (Mogi) 
- Diretor Silvio comandou 
assembleia de discussão sobre 
a atual conjuntura econômica 
e a importância de fortalecer 
o Sindicato por meio da 
contribuição sindical. Ação teve 
o apoio da equipe.

FARGON (zona sul) -
Diretor Zé Silva e 
equipe em assembleia 
explicando a importância 
da contribuição sindical 
e propondo que os 
trabalhadores se 
sindicalizem

A LUTA FAZ A LEI!
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
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Acesse WWW.METALURGICOS.ORG.BR e saiba mais!

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS

A LUTA  FAZ A LEI!
DATTI – GREVE
(zona sul) 
Em assembleia na 
manhã de hoje, 
os trabalhadores 
rejeitaram a proposta 
da empresa, de pagar 
os 70% devidos do 
salário de janeiro na 

próxima sexta-feira, e decidiram manter a greve iniciada ontem. 
Segundo o diretor Jamanta e equipe, a empresa não deu garantias de 
que fará o pagamento nem apresentou proposta em relação às demais 
pendências: salário e vale de fevereiro, férias vencidas, depósitos do 
FGTS, abono salarial, 13º e cestas básicas.

METALMAG (zona sul) 
Trabalhadores da 
fábrica de máquinas e 
equipamentos aprovaram 
o acordo da PLR de 2017 
e 2018 em assembleia 
comandada pela equipe 
do diretor Zé Silva. Eles 
vão receber o benefício 

relativo aos dois anos em duas parcelas, a primeira em 20 de 
março e a segunda em 20 de agosto deste ano.

REI ARTE (zona leste) 
Diretora Yara e equipe 
em assembleia de 
discussão sobre a 
conquista do café da 
manhã e uniforme.

GP ISOLAMENTOS – 
GREVE (zona oeste) 
Sem negociação, 
trabalhadores 
continuam parados 
pela PLR 2017/2018, 
comissão de trabalho 
e implantação do vale-
refeição. O diretor 

Alemão e equipe estão à frente do movimento e contam com o apoio 
dos diretores Alsira e Erlon e equipes e assessores do diretor Sales.

ALSTOM, 
SEGULA e JMS 
(zona oeste) 
Em assembleia 
com diretor 
Erlon e equipe, 
trabalhadores 
discutem sobre 
a abertura das 

negociações para o acordo de PLR e aprovam as 
compensações de dias anuais nas empresas.

ALIANÇA 
METALÚRGICA
(zona norte) 
Equipe do diretor 
Adnaldo acompanhando 
a eleição da Cipa na 
empresa.

MOBILIZAÇÃO E AÇÃO+ 

SINDICALIZE-SE
E FORTALEÇA A LUTA 
DO SEU SINDICATO! 


