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O presidente do Sindicato, Miguel Torres, coman-
dou na noite desta quinta-feira (27) a terceira 

assembleia regional da categoria, de mobilização, 
discussão e resistência às reformas trabalhista e 
previdenciária. A assembleia reuniu trabalhadores de 
várias fábricas metalúrgicas na zona sul da capital e 
foi realizada na Quadra Rolley Ball, em Jurubatuba.

Miguel Torres expôs para os trabalhadores 
vários pontos da nova legislação trabalhista, apro-
vada pelo Congresso Nacional, que acabam com 
o poder da Justiça do Trabalho, com as garantias 

ASSEMBLEIA DE RESISTÊNCIA 
ÀS REFORMAS DO GOVERNO 
NA ZONA SUL

de proteção, vão tirar direitos e submeter 
os trabalhadores à vontade dos patrões.

“É o poder do capital que vai fazer o 
trabalhador aceitar o comum acordo esta-
belecido no negociado sobre o legislado, 
restringir seu acesso à Justiça do Trabalho e 

a interferência da Justiça na mediação dos conflitos. A 
reforma protege a empresa. Ela veio para tirar direitos, 
sem discussão, e atendendo só os pleitos patronais”, 
disse o presidente.

Miguel citou um exemplo. “Hoje, o trabalhador 
entra na Justiça, principalmente para questões de 
insalubridade, e na ação o juiz determina que seja feita 
a perícia, e essa perícia é paga por quem tem maior 
capital, ou seja, a empresa. Pela nova lei, o trabalhador 
vai ter que arcar com o custo da perícia”.

Outro exemplo citado foi em relação à restrição 
da atuação da Justiça do trabalho no resultado das 

ações coletivas.
“Hoje, se trabalhadores, sindicato e patrão não 

chegam a um acordo, o caso vai para a Justiça, que tem 
poder para chamar as partes, fazer uma conciliação, 
proposta e julgar a questão. Agora, a Justiça não vai 
mais poder fazer isso.”

NISSAN
Na assembleia, Miguel Torres também falou 

que o Sindicato e a CNTM estão apoiando a luta dos 
trabalhadores da Nissan de Canton, no Mississipi, 
pelo direito de sindicalização e contra as práticas 
antissindicais da empresa e a assembleia aprovou a 
solidariedade aos companheiros norte-americanos.

A convocação dos trabalhadores para a assem-
bleia na zona sul foi feita pelos diretores Carlão, 
Cristina, Jamanta, Lourival, Nivaldo, Teco, Tito, Zé 
Silva e respectivas equipes de assessoria.
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CONVOCAÇÃO NAS FÁBRICAS...
...PARA AS ASSEMBLEIAS

REGIONAIS DE MOBILIZAÇÃO, RESISTÊNCIA 
E AÇÃO CONTRA A APLICAÇÃO DA REFORMA 

TRABALHISTA PELAS EMPRESAS
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Calendário
das assembleias

regionais

REPUXAÇÃO TAVARES

TS SHARA

Convocação na
REPUXAÇÃO TAVARES e TS SHARA

(zona leste) com a equipe do diretor Rodrigo

MÃO NA MÃO

PUNHO CERRADO

TRABALHADOR UNIDO 

JAMAIS SERÁ VENCIDO!

APOIO AOS
TRABALHADORES DA NISSAN

Nas assembleias nas fábricas, os
trabalhadores estão manifestando apoio à luta dos 

companheiros metalúrgicos da Nissan de Canton, no 
Mississipi, pelo direito de sindicalização ao UAW.

Assembleia na ALUMÍNIO BRILHANTE
(zona leste) com diretor Mixirica e equipe

Assembleia na SERV MOLAS (zona leste)
com a equipe do diretor Rubens

Assembleia de convocação na SUVIFER
(zona leste) com diretor Maurício Forte 

e equipe manifesta solidariedade aos 
companheiros da Nissan

Assembleia na FERROLENE (zona leste) com 
diretor Bombeirinho e equipe e participação do 

diretor Paulão e assessores

Assembleia na SILO INDUSTRIAL (zona leste) com 
equipe do diretor Nelson e apoio do diretor Curió

Diretor Adriano Lateri 
e equipe comandaram 
assembleias na 
CAMPANELLA, 
BINKAFER e URIFER 
(zona leste) com apoio 
do diretor Rodrigo

Assembleia com a equipe da diretora Ester na 
CENTENÁRIO (Poá) aprova luta contra as 
reformas e apoia trabalhadores da Nissan

Assembleia na FELCHER (zona oeste) de 
convocação pra assembleia regional e apoio à 
luta dos companheiros da Nissan com diretor 

Alemão e equipe

ZONA OESTE - Dia 3 de agosto (5ª feira) 

ZONA LESTE II (Fundão) - Dia 4 de agosto (6ª feira)

CAMPANELLA BINKAFER URIFER
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Reunião da
Comissão de Emprego

Mobilização na ARCO VERDE
(zona oeste) com diretor

Porfírio e equipe

Assembleia na LUMINI
(zona sul) com diretor

Jamanta e equipe

KGM (zona sul) 
Diretor Tito e equipe 
comandaram assembleia de 
discussão sobre as reformas 
que tiram direitos e de 
aprovação do acordo de PLR 
com pagamento do benefício 
em duas parcelas: agosto 
deste ano e fevereiro de 2018.

Trabalhadores da JASKY (zona norte)
apoiam luta de resistência e de apoio aos 
companheiros da Nissan – unidade na luta 

com equipe do diretor Chico Pança

Trabalhadores da S.E INSTRUMENTOS
(zona sul) apoiam luta contra Nissan

e defendem resistência às
reformas - equipe do diretor Teco

Trabalhadores da JOCLAU (zona oeste)
aprovam apoio aos trabalhadores da

Nissan e resistência às reformas – equipe do 
secretário-geral Arakém

Diretor Ceará e equipe convocando os
trabalhadores da TELAS (zona oeste) para

assembleia dia 3 de agosto na região

MAIS AÇÃO 
NAS FÁBRICAS

NENHUM DIREITO A MENOS!

O diretor Adriano Lateri participou, ontem, da Reunião 
Ordinária do Grupo de Trabalho 2 - Geração de Emprego 
com Igualdade de Oportunidades, da Comissão Estadual 

de Emprego e Trabalho Decente do Estado de São Paulo. A 
reunião foi realizada na sede da Fecomércio. Adriano é vice-

presidente da Força Sindical São Paulo e participa da comissão 
como representante dos trabalhadores. A comissão é tripartite 

– governo trabalhadores/servidores e empresários.
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As doações podem ser entregues 
aos diretores e assessores do 
Sindicato nas portas das fábricas 
ou nos seguintes endereços:

Diretora Yara e 
funcionária do 
Sindicato com 
doações de 
trabalhadores da 
zona leste

SEDE DO 
SINDICATO EM
SÃO PAULO

Rua Galvão Bueno, 
782, Liberdade

SUBSEDE
DE MOGI DAS 

CRUZES
Rua Afonso Pena, 
137, V. Industrial


