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A convite do Ministério do 
Trabalho, os presidentes da 
Força Sindical, Miguel 

Torres; Nova Central, José Calix-
to; UGT, Ricardo Patah; CSB, Anto-
nio Neto; CTB, Adilson Araújo, 
reuniram-se nesta terça-feira (7), 
em Brasília, com o ministro Caio 
Vieira de Mello. O objetivo do 
encontro era reafirmar a parceria 
do Ministério com as Centrais e 
conhecer os seus presidentes.

Mas, no encontro, os dirigentes 
sindicais criticaram a portaria do 
Ministério, que criou o Comitê de 
Estudos Avançados Sobre o Futuro 
do Trabalho, publicada no último dia 
6, no Diário Oficial da União.

“O Comitê foi criado para tratar 
de questões ligadas à proteção do 
trabalhador, urnbano e rural, dian-
te da automação e não teve con-
versa com as centrais”, disse Mi-
guel Torres.

Representantes de vários ou-
tros órgãos, inclusive do setor 

patronal, vão compor o Comitê.
Miguel Torres lembrou tam-

bém ao ministro que existe o 
Conselho Nacional do Trabalho, 
tripartite, que também não foi 
ouvido.

Segundo Miguel, o ministro 
disse que vai corrigir esta questão 
e envolver o Dieese e representan-
tes das centrais.

DIRIGENTES DAS CENTRAIS CRITICAM CRIAÇÃO 
DE COMITÊ DO TRABALHO E ENTREGAM 
AGENDA PRIORITÁRIA AO MINISTRO

Diante da publicação, no Diário Oficial da União, da constituição, 
pelo Ministério do Trabalho, do Comitê de Estudos Avançados Sobre o Futuro 

do Trabalho, a direção da Força Sindical esclarece:

ANDRÉ OLIVIERA

AGENDA PRIORITÁRIA
No encontro, os dirigentes 

entregaram ao ministro a Agenda 
Prioritária da Classe Trabalhadora, 
documento com propostas para a 
retomada do desenvolvimento e 
combate ao desemprego e defen-
deram que o Ministério do Traba-
lho precisa voltar a ser protagonis-
ta da defesa dos direitos da classe 

1 – O presidente da Força Sindical, Miguel 
Torres, durante reunião com o ministro do 

Trabalho, pediu a recomposição do Comitê, 
alterando o nome do sindicalista Paulo Ro-
berto Brito Pereira por outro nome que será 
definido pelas centrais sindicais. É importante 
esclarecer que o nome Paulo Roberto Brito 
Pereira não foi indicação da executiva da 
Força Sindical.

2 – O Ministério do Trabalho também irá 
incluir um representante do Dieese (Depar-

tamento Intersindical de Estudos Socioeconô-
micos) no Comitê.

3 – Entendemos que o Comitê deva ser um 
importante espaço de diálogo para deba-

termos de forma democrática as questões 
pertinentes ao mundo do trabalho, como o 

fortalecimento das entidades sindicais, ou 
seja, representantes de trabalhadores e em-
pregadores.

Miguel Torres
Presidente interino da Força Sindical

João Carlos Gonçalves – Juruna
Secretário-geral da Força Sindical

NOTA DA FORÇA SINDICAL

trabalhadora, das condições de 
trabalho, na luta pela geração de 
emprego e inclusão social.

Comitê: Integram o Comitê 
representantes dos Ministérios do 
Trabalho, da Indústria e Comércio, 
da Casa Civil, Ministério Público 
do Trabalho, OAB, CNI, Ipea, Paulo 
Roberto Brito Pereira (sindicalista), 
entre outros.
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BERTOLUCCI (zona oeste)
Diretora Sonete e equipe convidam 
os trabalhadores para o ato do dia 

10 agosto, Dia Nacional em Defesa 
do Emprego, dos Direitos e da 

Aposentadoria.

CURTI (zona oeste)
Os trabalhadores 
paralisaram as atividades 
por cerca de quatro 
horas na manhã de hoje 
por causa do atraso no 
pagamento do salário e de 
férias atrasadas. Segundo 
a equipe do diretor Sales, a 

empresa disse que iria pagar os salários ainda hoje e vai negociar as 
férias. Se não cumprir, os trabalhadores vão parar.

LR METALÚRGICA (zona oeste)
Em assembleia com o diretor Erlon e equipe, 

os trabalhadores aprovaram o relatório do Departamento 
de Segurança e Saúde do Trabalhador, do Sindicato, 

com sugestão de medidas para melhorar a segurança 
e as condições do ambiente de trabalho: proteção 

de máquinas, troca de maquinário obsoleto, 
demarcações etc. Segundo o diretor, a empresa está 

implantando as medidas. A assembleia também foi de 
convocação dos trabalhadores para as manifestações 
do 10 de agosto, Dia de luta pelo emprego, direitos e 

aposentadoria.

TORCOMP (zona sul)
Os trabalhadores 

querem cesta básica. 
Segundo a equipe do 

diretor Carlão, o benefício 
foi cortado há cerca de 

dois anos por causa das 
dificuldades. Agora que 

a produção melhorou, os 
trabalhadores querem 

voltar a receber a cesta.

WR (zona sul)
Diretor Nivaldo e equipe comandaram assembleia de 
aprovação do acordo de PLR, com pagamento do benefício em 
duas parcelas, 30 de agosto/18 e 30 de fevereiro de 2019. A 
assembleia também foi de convocação dos trabalhadores para 
as manifestações do dia 10, sexta-feira, Dia do Basta e de luta 
pelo emprego, pelos direitos e pela aposentadoria.

ZVEIBIL (zona sul)
Trabalhadores reunidos 

em assembleia com o 
diretor Lourival e equipe 

aprovam proposta de 
acordo da PLR, que será 

paga em 30 de setembro 
e  janeiro de 2019.

INOVATTA ESQUADRIAS 
(zona sul)
Diretor Ninja e equipe 
prestigiando a contratação 
de novos funcionários 
pela empresa, fazendo 
campanha de sindicalização 
e divulgando os serviços 
oferecidos pelo Sindicato aos 
associados e dependentes.

A LUTA FAZ A LEI


