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Neste sábado, tem ato em memória 
às vítimas de acidentes de trabalho
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Ato neste sábado, 28, irá homenagear vítimas de acidente de trabalho e terá lançamento de livro sobre saúde do trabalhador

Biografia de José 
Ibrahin será 
lançada no dia 2, 
na sede P.2

Medida 
provisória 
da reforma 
trabalhista 
caduca P.3

Neste sábado, 28, ce-
lebramos o Dia Mundial 
em Memórias às Vítimas 
de Acidentes de Trabalho 
com um ato na sede. Va-
mos lembrar as vítimas de 
acidentes e doença ocupa-
cionais. Ao mesmo tem-
po, vamos articular a luta 
contra o sucateamento do 
Ministério do Trabalho, 
um dos fatores que con-
tribuíram para que 700 
mil trabalhadores tenham 
sofrido acidente em 2016. 
No encontro, também 
será lançado o segundo 
volume do livro “De que 
adoecem e morrem os tra-
balhadores na era dos mo-
nopólios”, de Herval Pina 
Ribeiro. Participe!  P.4

Centrais se unem no 1º de maio
As centrais sindicais 

realizam ato unificado 
neste 1º de maio, em Curi-
tiba, como demonstração 
de força na defesa dos di-
reitos dos trabalhadores e 
mais um ato pela liberda-

de do ex-presidente Lula.
Mesmo assim, as festas 

e atos nos estados estão 
mantidas. Em São Paulo, 
a festa da Força Sindical 
acontece na Praça Campo 
de Bagatelle. P.4

Centrais fazem lançamento do 1º de maio unificado

Festival de Society reúne categoria
O sábado, 21, foi de 

muito futebol nos grama-
dos do Metalclube. Foi 
dia de Festival de Fute-

bol Society, com muitos 
gols e emoção. Competi-
ção foi “esquenta” para o 
25º Campeonato. P.4Equipe da Adelco foi uma das vencedoras no Festival
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Há dez anos, trabalhadores da 

Cinpal se reuniam em assembleia 

para discutir encaminhamentos da 

luta por PLR

MISSÃO  “Organizar e defender os trabalhadores  
respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como  
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.
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2 VTopinião
Vai até domingo, 29, a Semana de Proteção contra o Amianto. Promovida 
pela Abrea (Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto), a semana inclui 
atividades de informação, no calçadão de Osasco, e um ato ecumênico, no 
domingo, às 10h, na r. Alan Kardec, na Vila Nova Osasco.

SEMANA DE PROTEÇÃO 
CONTRA O AMIANTO

CURTAS

A Unifesp de Osasco rea-
liza até quinta-feira, 26, 
o seminário Democracia: 
Conquistas, Reformas e 
Contrareformas, que irá 
discutir as conquistas ex-
pressas na Constituição 
de 1988 e o processo de 
precarização e retirada de 
direitos. A entrada é gra-
tuita e os debates aconte-
cem às 15h e as 19h, no au-
ditório da faculdade, que 
fica na r. Angélica, 100 - 
Jd. das Flores, em Osasco.

Seminário na 
Unifesp-OsascoO fim da obrigatoriedade 

do rótulo com a informação 
sobre a presença de trans-
gênicos em produtos ali-
mentícios foi aprovado na 
terça-feira, 17, na Comissão 
de Meio Ambiente do Se-
nado. O texto determina a 
retirada do triângulo ama-
relo com a letra “T”, que 
hoje deve ser colocado nas 
embalagens dos alimentos 
transgênicos. A análise do 
projeto será feita agora pela 
Comissão de Transparên-
cia, Fiscalização e Controle.

Mais retrocesso

ARQUIVO SINDMETAL

Dia do Trabalhador é celebra-
do em meio a uma série de no-
vos retrocessos que também 
arrocham os salários dos tra-
balhadores, reduzem a qua-
lidade de vida e precarizam 
as relações de trabalho. Co-
nhecer a história de lutas dos 
trabalhadores, com seus erros 
e acertos, é fundamental para 
não nos deixarmos levar por 
discursos fáceis que buscam 
esvaziar a importância da luta 
para a conquista dos direitos 
que temos hoje e diminuir a 
importância dos sindicatos 
neste processo.

Por isso, convidamos os 
companheiros e as compa-
nheiras a participarem do lan-
çamento da biografia de José 
Ibrahin, na próxima quarta-
-feira, 2. Será um momento de 
reflexão e conhecimento para 
nos fortalecer para enfrentar-

Há 50 anos, os trabalhado-
res colocavam o 1º de maio de 
1968 nas páginas da história de 
resistência à ditadura. Organi-
zados no MIA (Movimento In-
tersindical Antiarrocho) e tendo 
o grupo de esquerda de Osasco 
entre suas lideranças – que in-
cluía militantes como José de 
Campos Barreto e José Ibrahin 
– os trabalhadores se organi-
zaram para boicotar o 1º de 
maio promovido pela ditadura 
na Praça da Sé, em São Paulo. 
Estudantes e trabalhadores li-
derados pelo grupo de Osasco 
infiltraram-se entre o público do 
evento e iniciaram um tumulto 
quando o governador biônico 
Roberto de Abreu Sodré já es-
tava no local. Sodré, seus as-
sessores e até a polícia foram 
expulsos do palanque, que foi 
incendiado pelos ativistas. 

Cinquenta anos depois, o 

1º de maio: dia de reflexão e luta

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br

.
mos as lutas que temos pela 
frente. Conhecimento, deba-
te, organização e ação são os 
nossos instrumentos de luta 
e devemos valoriza-los neste 
Dia do Trabalhador. Ótimo 1º 
de maio a todos!

O governo Temer quer em-
placar a privatização da 
Eletrobrás, empresa públi-
ca que reúne hidrelétricas 
e distribuidoras de ener-
gia. A propaganda oficial 
é que a venda deste patri-
mônio público proporcio-
naria redução do valor das 
tarifas. No entanto, essa 
justificativa é questiona-
da pelo TCU (Tribunal de 
Contas da União), que ava-
lia que a privatização vai 
aumentar tarifas. [fonte: 
Folha e S.Paulo]

Patrimônio 
ameaçado

Vacina contra a 
gripe
Começou na segunda-feira, 
23, e vai até 1º de junho, a 
campanha de vacinação 
contra a gripe. Fazem parte 
do grupo prioritário para 
vacinação os idosos a par-
tir de 60 anos, crianças de 6 
meses a 5 anos, gestantes e 
aquelas que tiveram filhos 
há no máximo 45 dias. Pes-
soas com doenças crônicas 
também devem se imuni-
zar. Neste caso, é preciso 
apresentar uma prescrição 
médica no ato da vacina-
ção. [fonte: Ag. Brasil]

condições de enfrentar os des-
mandos patronais e a perda de 
direitos.

A Justiça do Trabalho tem 
sido bastante atacada e questio-
nada após a Reforma Trabalhis-
ta e, portanto, não podemos nem 
devemos ficar meramente na de-
pendência dos tribunais. Deve-
mos lembrar, mais uma vez,  que 
de nada vale reconhecimento da 
Justiça sem o reconhecimento 
dos trabalhadores nas entidades 
que o representam.

Mais do que nunca nossa mo-
bilização não pode parar, temos 
de estar nas portas de fábricas, 
conversando e esclarecendo os 
trabalhadores sobre a necessida-
de de união. Fazer cada vez mais 
sócios que, conscientemente, es-

Temos visto nos últimos me-
ses uma intensa e válida batalha 
jurídica de diversos sindicatos 
de diferentes categorias profis-
sionais em torno da questão do 
Imposto Sindical.  A maioria das 
ações, ainda que vitoriosas em 
primeira instância, estão sendo 
contestadas pelos patrões e não 
possuirão efeito imediato.

Esta e as demais questões 
vindas com a Reforma Traba-
lhista, só encontrarão respostas 
para os sindicatos e para os tra-
balhadores na medida em que 
nossa organização garanta a 
mobilização nos locais de tra-
balho e a representatividade de 
cada sindicato junto a sua cate-
goria. Esta será a única forma 
de nos mantermos fortes e em 

Para nos mantermos fortes!.
tarão reforçando a ação sindical, 
é nossa única e legítima maneira 
de continuarmos defendendo os 
direitos conquistados e alcançar-
mos maiores conquistas!

Biografia de José Ibrahin 
será lançada dia 2

O Sindicato promove na 
quarta-feira, 2, o lançamento 
da biografia “José Ibrahim: 
o líder da primeira grande 
greve que afrontou a ditadu-
ra, elaborada pela jornalista 
Mazé Torquato Chotil. 

O lançamento acontece na 
sede, a partir das 18h30, e será 
uma roda de conversa, que 
irá reunir familiares, amigos, 
trabalhadores de Osasco e re-
gião e lideranças das centrais 
sindicais. Isso porque José 
Ibrahin teve importância ím-
par para a construção da luta 
dos trabalhadores. O início de 
tudo foi no nosso Sindicato, 
do qual, aos 21 anos Ibrahin 
se tornou presidente e des-
pontou para o Brasil como 
uma das lideranças da Greve 
de Osasco de 1968.

Ibrahin partiu para a luta 
armada, foi preso, torturado, 
exilado. Voltando ao Brasil 
ajudou a fundar as centrais 
CUT, Força Sindical e UGT; 
além de ajudar a construir os 
partidos PT e PDT. A biografia 
conta cada um desses momen-

1968 + 2018: A Luta Continua
Especial em comemoração aos 50 anos da Greve de Osasco, de 1968

tos e é uma oportunidade de 
conhecer a história de Ibrahin, 
parte importante da história 
das lutas dos trabalhadores. A 
publicação estará à venda no 
lançamento, por R$ 50. 

Essa é mais uma das ati-
vidades do 1968+50: A luta 
continua, que celebra os 50 
anos da histórica Greve de 
Osasco. Conheça a programa-
ção completa no www.sind-
metal.org.br.

ELISEU SILVA COSTA, 
Presidente da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo
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O portal de notícias UOL foi multado em R$ 400 mil por não cumprir a cota para pessoas 
com deficiências e trabalhadores reabilitados, definida pela lei 8.213/91. A empresa tem 
mais de mil trabalhadores e deveria contratar 50 pessoas com deficiência; no entanto, 
só contratava dez. A decisão é do TRT-2ª Região (Tribunal Regional do Trabalho).

UOL NÃO CUMPRE
LEI DE COTAS

Companheiros da Cinpal estão preparados 
para a luta por PLR

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

Mande sua denúncia ou comentário para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209. Informe o nome da empresa.
Somente divulgaremos problemas coletivos, que não permitam a empresa identificar o trabalhador.

SINDICATO NAS EMPRESAS

Os trabalhadores da 
Cinpal, de Taboão da Serra, 
chegaram junto do Sindica-
to no domingo, 22, lotaram a 
subsede para a reunião que 
definiu os encaminhamentos 
da luta pela PLR (Participação 
nos Lucros ou Resultos). E a 
decisão é clara: vão para a luta 
para arrancar o acordo. 

“Os companheiros não 
concordaram com a postura 

da empresa, que não fez pro-
posta nem quer formar uma 
comissão para negociar. Eles 
deixaram bem clara sua dispo-
sição de luta”, avalia o diretor 
Geremias da Silva. O Sindicato 
vai fazer nova tentativa de ne-
gociar com a empresa e buscar 
a constituição da comissão de 
negociação. Também realizará 
novas assembleias para forta-
lecer a mobilização.

Jan Lips não paga FGTS
O Sindicato definiu com os 

companheiros da Jan Lips, de Ta-
boão da Serra, que vai cobrar na 
Justiça os depósitos de FGTS em 
atraso. A decisão aconteceu em 
assembleia, na quarta-feira, 18. 
Isso porque a empresa não cum-
priu com sua palavra de regula-

rizar os depósitos até 12 de abril. 
A orientação do Sindicato 

é que os sócios retirem junto 
à Caixa o extrato analítico do 
FGTS e entreguem na subsede 
de Taboão da Serra, até 10 de 
maio. Mais informações: (11) 
4137-5151.

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

MP da reforma 
trabalhista 
caduca 

Colocada como moeda 
de troca na aprovação da 
reforma trabalhista, a medi-
da provisória (MP) que mo-
dificava 17 pontos do texto 
aprovado caducou na segun-
da-feira, 23. Isso porque nem 
o governo, nem os parlamen-
tares da base do governo fi-
zeram força para garantir a 
aprovação. 

A reforma criou novas 
formas de contratação, como 
o trabalho intermitente, e 
precarizou condições de 
trabalho. Entre os assuntos 
tratados na MP estão os tra-
balhos intermitente e autô-
nomo, a representação em lo-
cal de trabalho, as condições 
de trabalho para grávidas e 
lactantes e a jornada 12x36 
e, também, a abrangência da 
reforma, definida para todos 
os contratados, entre outros 
pontos.

Com isso, o governo e 
seus aliados no Congresso 
simplesmente ignoraram as 
967 sugestões de emendas fei-
tas ao texto, a grande maioria 
teve o trabalho intermitente 
como alvo. Deputados da opo-
sição buscavam derrubá-lo 
ou garantir mais direitos ao 
trabalhador nestes casos.

Uma das justificativas 
muito usadas pelo governo 
e parlamentares era que a 
reforma iria simplificar, mo-
dernizar as relações traba-
lhistas e reduzir o número de 
ações na Justiça do Trabalho. 
Mas, o que criou de fato foi 
mais instabilidade e confu-
são jurídica, com perda de 
direitos para os trabalhado-
res, a começar pelo direito de 
reclamar na Justiça, já que se 
perder a ação, o trabalhador 
é obrigado a pagar as custas 
de advogados e perícias. A 
consequência já aparece: caiu 
6,4% o estoque de ações à es-
pera de julgamento nas Varas 
do Trabalho de todo o país. De 
acordo com o jornal Folha de 
S.Paulo, entre 2014 e 2017, o 
estoque passou de 1,5 milhão 
para 1,8 milhão de processos. 
No final de fevereiro deste 
ano, porém, havia 1,7 milhão 
de ações.

Uma MP é válida somen-
te por sessenta dias, prorro-
gáveis por outros sessenta. 
Para virar lei, ela precisa ser 
aprovada pelo Congresso Na-
cional. [com Ag.Câmara]

Envie suas dúvidas para o 
Whatsapp Sindmetal

(11) 9-6078-0209

Trabalhadores da Cinpal se organizam para buscar PLR

Por FGTS, metalúrgicos da Jan Lips vão à Justiça

Feva também luta por FGTS
Os companheiros da Feva, 

de Cotia, não aguentam mais os 
atrasos nos depósitos do FGTS. 
O Sindicato fez mesa redonda, 
em março, com a empresa e o 

Ministério do Trabalho mandou 
ela apresentar o balanço dos 
atrasados. Mas não tem jeito, 
a situação só vai ser resolvida 
com a luta dos trabalhadores.

PLR rejeitada na Southco
Os companheiros da Sou-

thco, de Cotia, não aceitam a 
proposta de PLR feita pela em-
presa. A posição foi tomada em 
votação, no último dia 13, que 
revelou que 48 companheiros 

eram contra, somente 24 fica-
ram a favor e houve uma abs-
tenção. O Sindicato tem nova 
reunião com a empresa, nesta 
quarta-feira, 25, para buscar 
uma outra proposta.

PLR resolvida na BW e S&S
Os companheiros da BW 

Papersystems, de Cotia, fecha-
ram acordo de PLR, negociado 
pelo Sindicato.

O Sindicato também conse-
guiu fechar acordo de PLR para os 
companheiros da S&S Artefatos de 
Metais, em Santana de Parnaíba.

Com o Sindicato, trabalhadores da S&S fecham PLR

Eleição de Cipa na Meritor
Os companheiros da Me-

ritor, de Osasco, elegem nesta 
sexta-feira, 27, os membros da 
Cipa (Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes). São 22 
candidatos. O Sindicato orienta 

os companheiros a elegerem 
cipeiros de luta, que realmente 
demonstrem o compromisso de 
correr atrás da prevenção dos 
riscos à saúde dos trabalhado-
res. Vote em cipeiro de luta.

Categoria mais forte
Toda semana tem novos 

companheiros decidindo ficar 
sócio do nosso Sindicato. Eles 
reconhecem que não tem ou-
tro caminho: só com organi-
zação é que vamos enfrentar 
a ofensiva patronal sobre nos-
sos direitos. Na foto, fichas de 
sindicalização de companhei-
ros da Cinpal e da Elubel. Faça 
como eles: fique sócio! A ficha 
está disponível na sede/ sub-
sedes, com os diretores e no 
www.sindmetal.org.br.

Mais trabalhadores da Cinpal ficam sócios do Sindicato

Mais sócios na Elubel



Neste sábado, Sindicato articula luta 
contra acidentes de trabalho

O Sindicato homenageia 
as vítimas de acidentes de tra-
balho e articula a luta contra 
o desmantelamento da fiscali-
zação do Ministério do Traba-
lho e contra o pente-fino que 
o INSS realiza e que já cortou 
80% dos auxílio-doença ana-
lisados. Tudo isso acontece 
neste sábado, 28, Dia Mundial 
em Memória às Vítimas de Aci-
dentes de Trabalho.

O pente-fino do INSS já cancelou 422 mil benefícios, sendo 228 mil auxílios-doença, 
43 mil aposentadorias por invalidez e 151 mil benefícios de Prestação Continuada 
(BPC). O anúncio foi feito no último dia 16, pelos ministros do Desenvolvimento 
Social, Alberto Beltrame, e do Planejamento, Esteves Colnago.

422 MIL BENEFÍCIOS 
CANCELADOS

Em 2016, nada menos que 
700 mil trabalhadores tinham 
sido vítimas da negligência de 
empresas com a saúde e se-
gurança de seus empregados. 
Negligência que é agravada e 
favorecida pelo sucateamento 
do Ministério do Trabalho.

São vítimas de uma orga-
nização do trabalho que ex-
plora e adoece, agravada pela 
falta de acesso a direitos bási-

cos como Saúde e Educação, 
achatamento da renda e infor-
malidade. Fatores examinados 
no livro “De que adoecem e 
morrem os trabalhadores na 
era dos monopólios”, que será 
lançado no ato. A obra é escri-
ta por um conjunto de especia-
listas, sob coordenação do mé-
dico Herval Pina Ribeiro.

Para os trabalhadores que 
conseguem superar a barrei-

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Orientação profissional
Como elaborar currículos e orientação 
profissional e para entrevistas de 
emprego, oferecidas por estagiárias de 
psicologia da PUC-SP. 
Atendimento na sede, sob agendamento 
pelo (11) 3651-7200.

ra de conseguir comprovar o 
acidente de trabalho e receber 
um benefício junto a Previ-
dência, ainda há outra: man-
ter o auxílio-doença, diante 
do pente fino promovido pelo 
INSS, em que peritos recebem 
a mais para realizar a análise.

O ato também faz parte 
das atividades “1968+50: A 
luta continua”, que celebra os 
50 anos da Greve de Osasco, 
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greve que representou uma 
afronta a ditadura e que tinha 
como pauta reajuste salarial e 
melhoria das condições de tra-
balho e saúde e segurança, em 
empresas como a Cobrasma.

Para participar, é preciso 
se inscrever, na sede (11) 3651-
7200 (r. 7223) ou celia.assesso-
ria@sindmetal.org.br. Haverá 
transporte das subsedes para 
a sede, mediante inscrição.

Categoria faz “esquenta” para 
Campeonato

ESPORTE

As equipes da Meri-
tor, Adelco e Spaal foram 
as grandes vencedoras do 
Festival de Futebol Society, 
realizado no Metalclube, no 
sábado, 21. 

O Festival foi um es-
quenta para o 25º Campeo-
nato de Futebol Society, que 
acontece em breve. Reúna 
sua equipe e se prepare para 
a disputa.

Feroz Pesqueiro e Restaurante
50% DE DESCONTO
Rua Madagascar, 200, Recanto Maravilha III, Santana de Parnaíba, SP.
+ Informações: www.ferozpesqueiro.com.br

Parque da Mônica
DESCONTO ESPECIAL PARA SÓCIOS 
Ingresso na sede e Metalclube
Av. das Nações Unidas, 22.540, Marginal Pinheiros, SP
+ Detalhes? www.parquedamonica.com.br

Equipe da Spaal participa do Festival de Society

Meritor participou da disputa com três times

#LULALIVRE

Centrais unificam 
manifestação neste 1º de maio

As centrais sindicais unifi-
cam a comemoração do 1º de 
maio, Dia do Trabalhador, com 
um protesto em Curitiba (PR) 
pela liberdade do ex-presiden-
te Lula, pela Democracia, em 
defesa dos direitos dos traba-
lhadores e contra as reformas 
do governo Temer.

É mais uma demonstração 
do fortalecimento da unidade 
do movimento sindical contra 
o retrocesso. Estarão juntas 
Força Sindical, CUT, CSB, CTB, 
Intersindical, NCST e UGT. 

Essa é uma resposta clara 
contra o processo de retirada 
de direitos que estamos viven-
do, tanto na área trabalhista, 
social, quanto na Justiça. O 
caso do ex-presidente Lula é 
um exemplo claro, já que não 
foi respeitado o seu direito de 
defesa; além de Lula ser vítima 
de um processo de pré-julga-
mento sem provas, conduzido 

pelo Judiciário e por parte da 
grande mídia.

Força Sindical – 
Além da manifestação unifi-
cada, centrais como a Força 
Sindical irão manter as suas 
tradicionais festas e sorteios. 
Com o lema “Emprego! Em-
prego! Emprego”, a Força irá 
reunir os trabalhadores para 

shows de artistas como Maia-
ra e Maraisa, Simone e Sima-
ria, Leonardo e Nego do Borel.

Serão sorteados 15 veículos 
zero quilômetros. Para concor-
rer, é preciso retirar o cupom nos 
postos de distribuição, como o 
nosso Sindicato. A festa acontece 
das 9h às 15h, na Praça Campo de 
Bagatelle, em São Paulo.

Centrais unificam manifestação de 1º de maio, em Curitiba
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