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Para quem ainda tem dúvidas se a lei (reforma) 
trabalhista vai ou não prejudicar os trabalhado-

res e impedir que eles reclamem algum direito na 
Justiça segue um exemplo:

O presidente da CNTM e do Sindica-
to, Miguel Torres, participará nesta 

quarta-feira (14), do debate “A Indústria e 
as Perspectivas da Classe Trabalhadora – 
Resistência, Luta e Desenvolvimento”, a 
ser promovido pela FITMETAL (Federação 
Interestadual de Metalúrgicos e Metalúrgi-
cas do Brasil), presidida pelo companheiro 
Marcelino da Rocha.

com advogados.
A decisão judicial foi baseada na mudança da 

legislação pós reforma trabalhista. Cabe recurso, 
mas ficam as perguntas. Se o trabalhador não 
pagar vai preso? Vai ter bens, se tiver, penhorados? 
Vai ser banido do mercado de trabalho?

“Por estas e outras injustiças, nossa luta é de 
resistência contra os ataques aos direitos da classe 
trabalhadora e à dignidade dos trabalhadores”, 
afirma Miguel Torres, presidente do Sindicato, da 
CNTM e vice-presidente da Força Sindical.

(Folha S.Paulo)

MIGUEL TORRES PARTICIPARÁ 
DE DEBATE SOBRE A INDÚSTRIA

CONTRA A REFORMA 
TRABALHISTA, SEMPRE!

A atividade integra a programação do 
Fórum Social Mundial (FSM) 2018 e será 
realizado no Campus Ondina da UFBA (Uni-
versidade Federal da Bahia), em Salvador.

Na ocasião, haverá o lançamento da re-
vista especial “Indústria, Desenvolvimento e 
Trabalho” e do “Manifesto da Categoria Me-
talúrgica – Em Defesa da Reindustrialização 
e do Desenvolvimento do Brasil”.

EUROTRONICS (zona sul) 
– Diretor Nivaldo alertou 

os trabalhadores para 
ficarem  atentos em relação 

às reformas do governo 
e aos empresários que 

agem para tirar direitos, e mobilizados para garantir a manutenção das 
cláusulas sociais da Convenção Coletiva de Trabalho e ajudar a fortalecer 

o Sindicato se sindicalizando e participando das ações sindicais

AÇÃO NAS FÁBRICAS
NENHUM DIREITO 

A MENOS!

A juíza da 1ª Vara do Trabalho de Rondonó-
polis (MT) determinou a um trabalhador, que era 
vendedor de uma concessionária, pagar cerca de 
R$ 750 mil ao ex-patrão, após rejeitar o processo 
no qual ele reclamava ter tido as comissões por 
vendas reduzidas de forma unilateral, trabalhado 
sob condições insalubres, de não ter recebido uma 
viagem para Roma a que teria direito por seu bom 
desempenho, entre outras questões.

A juíza negou a maioria dos pedidos, incluindo 
correção no valor das comissões de vendas devi-
das, horas extras e danos morais, e o trabalhador 
ainda terá que pagar os custos da parte da empresa 

O presidente do Sindicato, Miguel 
Torres, e a diretoria manifestam sen-
timento de pesar pelo falecimento do 
companheiro de Hélio Bombardi, da Co-
missão de Fábrica da Massey Ferguson, 
da Oposição Metalúrgica e candidato 
a presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Paulo em 1984. Temos certeza de que Bombardi será 
sempre lembrado por seu companheirismo e dedicação às lutas 
metalúrgicas contra a opressão e por melhorias nos ambientes de 
trabalho.

Que Deus lhe dê a eterna felicidade e conforte o coração dos 
seus familiares e amigos.

NOTA DE PESAR
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AÇÃO NAS FÁBRICAS
ALIANCE (zona leste) - 
Diretor Rubens e equipe 
em assembleia na 
empresa

TORCOMP 
(zona sul) - 
Assembleia com a 
equipe do diretor
Carlão

GUARDIAN 
(zona oeste) – 
Assembleia com diretor 
Alemão e equipe discute 
imposto sindical e as 
lutas que o Sindicato e 

a categoria vão enfrentar em função da retirada de 
direitos da classe trabalhadora

UNIXTRON (zona oeste) 
- Em assembleia conduzida 
pela equipe do diretor 
Erlon, trabalhadoras 
aprovam a contribuição 
sindical em favor do 
Sindicato

KIBON (zona norte) 
- Diretora Alsira e 

equipe falando sobre 
a importância de os 

trabalhadores serem 
sindicalizados e da 

contribuição sindical como 
fonte de manutenção da estrutura do Sindicato. Trabalhadores 

aprovaram o desconto nos salários

PIAZZA (zona sul) – 
Diretor Biro e equipe 

conversam com os 
trabalhadores sobre a 

pauta de reivindicações da 
PLR e sindicalização

MAIS AÇOES NAS FÁBRICAS

NENHUM DIREITO 

A MENOS!

A LUTA

FAZ A LEI!

ALSTOM INSTALAÇÕES 
(zona oeste) - Em 

assembleia com diretor Erlon 
e equipe, trabalhadores 

aprovam o acordo da PLR 
de 2018, a ser pago em 

duas parcelas, a primeira 
em junho e a segunda em 

dezembro de 2018.

SCHUNCK (zona sul) 
O diretor Jamanta e 
equipe conduziram 
assembleia que aprovou 
o acordo de PLR com 
pagamento do benefício 

em duas parcelas: em julho deste ano e em 
fevereiro de 2019.

GRUPO LEGRAND (Poá) 
Depois de três horas de paralisação dos funcionários, 
a empresa refez o calendário de dias pontes do ano 

conforme o pleito dos trabalhadores e o pessoal voltou 
ao trabalho. Segundo a equipe da diretora Ester, que 
comandou a mobilização, os trabalhadores estavam 

pagando dias que existiam e a empresa estava 
enrolando para resolver a situação.

TECNOFLEX (zona sul) 
Os trabalhadores voltaram ao trabalho após tomarem 

conhecimento de que a empresa vai respeitar a 
decisão deles e descontar e repassar para o Sindicato 
a contribuição sindical e também efetuar os depósitos 

em atraso do FGTS. A decisão foi tomada em 
assembleia comandada pelo diretor Lourival e equipe. 

Eles paralisaram as atividades ontem.

STEEL BLUE (zona norte) 
Assembleia de renovação do acordo de PLR 

2018 com a equipe do diretor Chico Pança. Os 
trabalhadores vão receber o benefício em parcela 

única até 31 de dezembro deste ano.
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