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A diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Osasco e Re-
gião manifesta o seu repúdio 
ao golpe que vem sendo cons-
truído para retirar o mandato 
da presidenta Dilma Rousseff. 

É no tapetão que buscam 
retirar um mandato conquis-
tado por meio do voto, em que 
a maioria dos brasileiros uti-
lizou seu direito democrático 
para escolher Dilma Rousseff 
para dirigir o país por mais 
quatro anos. 

A oposição e as elites na-
cionais não engoliram a derro-
ta nas urnas e ao longo deste 
ano de 2015 têm se utilizado 
de todas as artimanhas para 
colocar um fim ao projeto de 
governo com desenvolvimento 
social, que vinha retirando mi-
lhões da miséria, colocando o 
filho do trabalhador na univer-
sidade, dando a possibilidade 
desse mesmo trabalhador fre-
quentar aeroportos, restauran-
tes e ter sua casa própria, um 
processo que criou a política de 
valorização do salário mínimo, 
que deu dignidade a milhões de 
brasileiros que antes eram tra-
tados apenas como números. 
Desde 2004, o poder de com-
pra do salário mínimo ficou 
68% maior, de acordo com o 
Dieese (Departamento Intersin-
dical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos). Entre 2003 
e 2014, a redução da extrema 
pobreza entre a população ne-
gra foi de quase 72% de acordo 
com o IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística). 
São algumas constatações de 
um Brasil que, sim, mudou, 
para melhor.

Fica claro que não é uma 
preocupação com o futuro do 
trabalhador que perdeu seu 
emprego que move o desejo 
do impeachment, mas sim a 
obstinação de mudar o signi-
ficado de todas as mudanças 
sociais implementadas desde 
o primeiro mandado do presi-
dente Lula. Mesmo que, para 
isso, desrespeitem a vontade 
da maioria dos brasileiros, 
manifestada nas urnas, afi-
nal, essa mesma elite cons-
pirou contra Getúlio Vargas, 
João Goulart e esteve na reta-
guarda dos militares ao longo 
dos 21 anos de ditadura.

Temos visto nos últimos 
dias a oposição vencer eleições 
na França, Venezuela, Argenti-
na. Essa é a maneira legítima 
de se comportar dentro de de-
mocracias, mas não é esse o 
processo a que tem recorrido 
a oposição brasileira, que mais 
prefere colocar o país sob a 
conspiração, mesmo que isso 
paralise a economia e com isso 
rife o emprego de milhões de 
pais e mães de família. 

Em defesa do mandato 
da presidenta Dilma 
Rousseff e da Democracia

.

Tampouco o pedido é sus-
tentado por uma conduta cri-
minosa da presidente em rela-
ção a seu posto, a Constituição 
e aos brasileiros. O pedido não 
se sustenta na legislação, como 
atestam juristas renomados 
que se reuniram com a presi-
denta na segunda-feira, 7. É di-
ferente de todas as acusações, 
que pesam contra o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB), a quem a Procurado-
ria Geral investiga devido às 
suas contas milionárias na Su-
íça. É um golpe a democracia.

Entendemos que os erros da 
presidenta na condução do seu 
governo são vários, especial-
mente, a falta de diálogo com 
os movimentos sociais e os 
rumos dados a política econô-
mica a partir do segundo man-
dato. Defendemos a retomada 
do projeto de desenvolvimento 
que promova o crescimento e 
a inclusão social. É preciso re-
tomar e aprofundar as políti-
cas que permitiram o país a se 
aproximar da situação de ple-
no emprego, em 2014, refor-
çar o projeto, mesmo que isso 
impacte a revisão de alianças, 
porque, sem dúvidas, a princi-
pal aliança que deve fortalecer 
o governo da presidenta é com 
a maioria que a elegeu, com 
os trabalhadores.

O projeto da oposição sem-
pre será a manutenção do po-
der nas mãos de poucos, da 
concentração de renda, da in-
justiça social.

Assim como defendemos a 
democracia, queremos a apu-
ração e a punição de todos os 
envolvidos em casos de corrup-
ção que dilapidam o patrimônio 
público. Entendemos que as in-
vestigações e as punições têm 
de chegar a todos, independente 
de seu partido, classe ou poder 
econômico, mas sempre respei-
tando o estado de direito, que 
pressupõe o direito de defesa.

É fundamental também o 
respeito às regras do jogo de-
mocrático, às instituições e ao 
mandato da presidenta Dilma 
Rousseff. Não vamos tolerar 
que passem por cima da vonta-
de da maioria dos brasileiros. 
Lutar pelo mandato da presi-
denta Dilma é lutar pela demo-
cracia. Vamos à luta!

Não ao golpe!
Pela democracia!
Pelo mandado da presiden-

ta Dilma!
Por um Brasil desenvolvido, 

Justo e Democrático!

Diretoria do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Osasco 

e Região
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Quem quiser curtir o carnaval em Caraguá, pode se 
hospedar na colônia de férias do Sindicato. Como a 
procura é grande, é preciso se inscrever para o sorteio. 
inscrição: 14/12/2015 a 15/1/2016; sorteio: 17/1/2016. 
Período de estadia de 6 a 9/2/2016

PASSe O CARNAVAl eM 
CARAGuÁ

Há 12 anos, categoria 

comparecia em peso a 

assembleia de aprovação 

das propostas da Campanha 

Salarial

MissÃO  “Organizar e defender os trabalhadores 
respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como 
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.

EXPEDIENTE

2006
     2010

2006
     2010

DÚVIDAS  contato@sindmetal.org.br
Acesse o site: www.sindmetal.org.br
Facebook: sindmetal
Twitter: @sindmetalosasco

SEDE  Rua Erasmo Braga, 310
3ª e 5ªf, das 8h às 12h, 13h às 18h
2ª, 4ª e 6ªf, das 8h30 às 12h, 13h às 18h
Presidente Altino – CEP 06213-008
Telefone: (11) 3651-7200

PResideNTe  Jorge Nazareno
ediTORa  Cristiane Alves • MTB 45.757
assisT. de RedaÇÃO  Auris Sousa • MTB 63.710 
FOTOGRaFia  Eduardo Metroviche • MTB 23.853
desiGNeRs GRáFicOs  Tatiane Cuco e Renato Pires

sUBsede cOTia  
Av. Prof.º Joaquim Barreto, 316
Centro – Telefone: (11) 4703-6117

sUBsede TaBOÃO da seRRa  
Rua Ribeirão Preto, 397
Vila Iasi – Telefone: (11) 4137-5151

sUBsede BaRUeRi  
R. Padre Donisete Tavares de Lima, 74, 
na Vila São Francisco 
Telefone: (11)  4706-1443

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
dePTO. JURÍdicO (sede)
De 2ªf à 6ªf, das 8h às 12h/ 13h às 17h 
MeTaLcLUBe
De 2ªf à 6ªf, das 6h às 22h 
Sáb., dom. e feriados, das 8h às 17h
facebook/metalclube.sindmetal
Telefone: (11) 3686-7401
cOLÔNia 
Todos os dias, das 7h às 23h
IMPRESSÃO  Bangraf
TIRAGEM 24 mil exemplares

A formação de uma alian-
ça para a construção de uma 
agenda positiva para que o 
Brasil supere a crise e volte 
a crescer. Com esse objetivo, 
trabalhadores e empresários 
selaram, na quinta-feira, 3, o 
Compromisso pelo Desenvolvi-
mento, em evento que reuniu 
centenas de lideranças de am-
bos os seguimentos sociais em 
São Paulo.

Entre os presentes, esta-
vam os presidentes da Força 
Sindical, CUT, CTB, CSB, NCST,  
UGT pelos trabalhadores, An-
favea (Associação Nacional de 
Veículos), Abimaq (Associação 
Brasileira de Máquinas), CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria), pelos empresários; 
além de entidades como o Diee-
se (Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos Socio-
economicos), Instituto Ethos e 

A defesa do SUS (Sistema 
Único de Saúde) norteou as dis-
cussões da 15ª Conferência Na-
cional de Saúde. Realizada en-
tre os dias 1º e 4 de dezembro, 
em Brasília, a ação contou com 
a participação do nosso Sindica-
to, com a participação do dire-
tor Gilberto Almazan, e reuniu 
representantes de todo o Brasil 
que trabalharam na construção 
de propostas para a criação de 
uma agenda de prioridades 
para saúde nos próximos anos. 

Ao todo, a Conferência con-
tou com oito diretrizes de de-
bates, teve 40 proposições e 27 
moções resultantes das discus-
sões realizadas em 28 grupos 
de trabalho. Segundo o Minis-
tério da Saúde, o relatório final, 
aprovado em plenária, será en-
tregue aos gestores da Saúde 
na União, estados e municípios 
e monitorado pelos conselhos 
de saúde, que promovem reu-

Clube dos Engenheiros.
Eles demonstraram preocu-

pação com a crise política. “Inte-
resses individuais estão corroen-
do o Brasil”, avaliou o presidente 
da Anfavea, Luiz Moan.

As lideranças reafirma-
ram a convicção de que há 
um horizonte maior que a 
crise. “Podemos melhorar 
2016 com uma agenda positi-
va”, defendeu o presidente da 
Força Sindical, Miguel Torres. 
Ao final do encontro foi lança-
do um manifesto que propõe 
medidas como a retomada 
do investimento público em 
infraestrutura, no setor de 
energia, destravar o setor de 
construção, criar condições 
para o aumento da produção 
e exportação da indústria de 
transformação, entre outras. 
O documento será apresenta-
do nesta quarta-feira, 9, à pre-
sidente Dilma Rousseff.

niões mensais. 
O evento foi um passo im-

portante e necessário para me-
lhorar o acesso do trabalhador 
à saúde pública. “Não podemos 
permitir que a saúde se torne 
uma mercadoria em nosso 
país. Temos que defender o 
SUS e lutar por uma saúde pú-
blica de qualidade”, enfatizou 
o diretor Gilberto Almazan.   

Encerramento
No encerramento da Conferên-
cia, os delegados prestaram 
apoio à presidenta Dilma Rous-
seff. “Nós não vamos nos cur-
var diante da ameaça de golpe 
à democracia brasileira”, res-
saltou a presidenta do Conse-
lho Nacional da Saúde, Maria 
do Socorro. Em seu discurso, 
Dilma agradeceu o apoio e des-
tacou: “pela saúde da democra-
cia, nós temos de defendê-la 
contra o golpe“.

Trabalhadores e empresários 
propõem agenda comum

sUs norteia discussões da 
conferência de saúde 

presidente, o que pressupõe um 
mandato de quatro anos, não o 
encurtamento deste prazo por-
que a oposição não aceita tal 
derrota ou porque os rumos do 
governo não sejam do agrado 
deste ou daquele setor. 

Não são novidades para a 
categoria as nossas críticas à 
falta de diálogo e a política de 
ajuste fiscal, por exemplo. Mas 
essas não são justificativas 
para retirar o mandato da pre-
sidenta. Por isso, e, fazendo jus 
à história de nosso Sindicato, a 
diretoria se posicionou contra 
o impeachment, contra o golpe 
e a favor da Democracia.

Convidamos os companhei-
ros a analisarem os reais in-
teresses e quem serão os reais 
prejudicados com esses ata-
ques. Com certeza somos nós, 

A diretoria do nosso Sin-
dicato se debruçou, na última 
segunda-feira, 7, sobre a ava-
liação da crise política e o pe-
dido de impeachment aceito 
pelo presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB), contra a presidenta 
Dilma Rousseff. 

A diretoria tomou uma de-
cisão bastante responsável, 
tendo como base as circunstân-
cias com que Cunha resolveu 
dar sequência ao andamento 
do processo de impeachment 
- deixando clara uma chanta-
gem ao Planalto - e a ausên-
cia de comprovações de que a 
presidenta Dilma tenha prati-
cado qualquer crime. A nossa 
conclusão é de que temos de 
defender a decisão do voto po-
pular, que escolheu Dilma para 

Unidade contra o golpe

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

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

.
trabalhadores, e a Democracia. 

Temos a convicção que de-
fender a Democracia e as nos-
sas conquistas é a nossa tarefa 
hoje e sempre. Este é o compro-
misso da nossa diretoria. 

Desejo a todos boas festas.

unidade demonstra compromisso com Brasil

diante da pressão, alckmin recua e 
promete diálogo sobre reorganização

As mais de duzentas es-
colas ocupadas e os protestos 
que tomaram as ruas de São 
Paulo ao longo da última se-
mana conseguiram dobrar a 
resistência do governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin 
ao diálogo com os estudantes, 
pais e professores sobre a re-
organização das escolas. Foi 
o próprio Alckmin que anun-
ciou o recuo nas mudanças, na 
sexta-feira, 4.

O governador disse que 
haverá discussão com a comu-
nidade, escola a escola. Atitu-
de que deveria ter sido tomada 

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

antes do anúncio da reorgani-
zação. Mas só ocorreu porque 
os estudantes não baixaram a 
cabeça, mesmo diante da pu-
blicação do decreto sobre as 
mudanças, na terça-feira, 1. 

A medida foi revogada 
no sábado, 5, com publicação 
no Diário Oficial. Porém, os 
estudantes querem que o go-
vernador seja mais concreto, 
não só suspendendo seu pro-
jeto, mas cancelando-o. Por 
isso, em assembleia realizada 
no domingo, 6, cerca de 100 
representantes de escolas ocu-
padas decidiram manter as 

ocupações até que o próprio 
governador convoque uma 
audiência pública para anun-
ciar o cancelamento.  

O movimento também 
prepara uma manifestação 
para as 17h  desta quarta-fei-
ra, 9,  em local a ser definido.

Na região de Osasco, cinco 
escolas foram ocupadas. Das 
754 escolas afetadas pela mu-
dança, 79 ficam na região, 14 
delas seriam fechadas. Em todo 
o Estado, 94 seriam fechadas. 
Com o anúncio, o secretário de 
Educação Herman Voorwald 
pediu demissão da pasta.

Vitória
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Programação inclui palestras com orientação sobre direitos dos idosos Diversão está garantida na Semana do Apoosentado, com bailes e passeios
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Sindicato informa que as subsedes de Barueri, Cotia e 
Taboão da Serra estarão fechadas em recesso de fim de 
ano, a partir de 14 de dezembro de 2015 até 13 de janeiro 
de 2016. Neste período, o atendimento será feito na sede, 
das 8h às 17h 

SuBSeDeS feChADAS

em assembleia, categoria aprova proposta do grupo 2 como parâmetro Com o Sindicato, metalúrgicos da Onix fazem pressão pelo reajuste e direitos

Abonos devem ser pagos a partir de dezembro
Não foi fácil, e foi com 

base de muita luta que a ca-
tegoria arrancou 10% de re-
ajuste salarial. Na região de 
Osasco, a batalha ganhou 
força com a categoria parti-
cipando dos seminários na 
sede e subsedes pressionando 
nas assembleias. A estratégia 
funcionou: conquistamos a re-
composição das perdas com a 
inflação, a correção do piso e o 
pagamento de abono salariais 
(veja a tabela). 

Convenção garantida - 
A luta também garantiu a 

renovação da convenção co-
letiva, instrumento essencial 
para melhorar as condições 
de trabalho da categoria, como 
estabilidade para vítimas de 
acidente de trabalho e doenças 
ocupacionais, auxilio creche.

Mas a luta continua em di-
versas fábricas ligadas ao gru-
po 10, que ainda não fechou 
acordo com os trabalhadores.

Em 25 de janeiro de 2016, 
os aposentados abrem o ca-
lendário anual de atividades 
do nosso Sindicato com uma 
programação diversificada 
para a Semana do Aposen-
tado 2016, que vai até 30 de 
janeiro, em comemoração ao 

Prepare-se para semana dos aposentados
Dia Nacional do Aposentado, 
celebrado em 24 de janeiro. 

Ao longo da semana, os 
companheiros da melhor 
idade vão discutir estraté-
gias de lutas para a catego-
ria, debater assuntos sobre 
direitos e saúde na terceira 

idade. Também vão fazer 
dois passeios e fechar a pro-
gramação com um grande 
baile. Em janeiro, o Sindica-
to vai divulgar mais detalhes 
sobre o evento, mas já reser-
ve as datas na agenda. As ati-
vidades serão gratuitas. 

2015
No início deste ano, a categoria 
recebeu informações valiosas. 
Entre elas a que os aposentados 
têm até 10 anos para reclamar 
de seus direitos. Conheceram os 
fatores de risco e a importância 

do diagnóstico precoce do câncer 
de próstata. 

Ao longo do ano, também 
atenderam ao chamado do 
Sindicato e se engajaram ainda 
mais na luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores. Participaram 
de seminários e manifestações.

2016

auris.imprensa@sindmetal.org.br

auris.imprensa@sindmetal.org.br

Vitória

Confira o seu abono salarial
Grupo 19-3 Grupo 2 sicetel estamparia 

20% a ser pago
10% até 20/12/15 (acima do 
teto – fixo de R$ 780,00)
5% até 20/02/16 (acima do teto 
– fixo de R$ 390,00)
5% até 20/04/16 (acima do teto 
– fixo de R$ 390,00

20% a ser pago

10% até 17/12/15 (acima do teto 
– fixo de R$ 802,69)

10% até 11/01/16 (acima do teto 
– fixo de R$ 802,69

20% a ser pago

8% até 21/12/15 (acima do teto – 
fixo R$ 623,44)

6% até 22/02/16 (acima do teto – 
fixo de R$ 467,58)

6% até 21/04/16 (acima do teto – 
fixo de R$ 467,58)

20% a ser pago

10% até 21/12/15 (acima do 
teto de R$ 7.482,24 – fixo de R$ 
748,22 )

10% até 21/3/16 (acima do teto 
de 7.620,80– fixo de R$ 762,08)

fundição Grupo 3 sindal sindisider

20% a ser pago
10% até 21/12/15
10% até 21/01/16

32% a ser pago *
10% até 7/12/15 (acima do 
teto – fixo de R$ 800,00)
10% até 12/01/16 (acima do 
teto – fixo de R$ 800,00)
12% até 12/04/16 (acima do 
teto-fixo de R$ 960,00)

20% a ser pago
10% até 5/12/15 (acima do 
teto – fixo de R$ 762,30)
10% até 19/12/15 (acima do 
teto – fixo de R$ 762,30)

20% a ser pago
10% até 05/12/15 (acima do 
teto – fixo de R$ 776,30)
10% até 19/12/15 (acima do 
teto – fixo de R$ 776,30)

* As empresas que optaram por conceder o reajuste em 1/11/15 não precisam pagar as duas primeiras parcelas do abono, mas devem pagar a terceira. Veja tabela completa 
de reajuste no www.sindmetal.org.br
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Fique atento aos horários do Metalclube e do Metalcamp neste final de ano. Nesta sexta-feira, 11, 
o funcionamento vai até às 19h. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1,2 e 3 de janeiro não haverá 
expediente. Mais informações no metalcamp.sindmetal.org.br e metalclube.sindmetal.org.br

MetAlCluBe 
e MetAlCAMP 

OsascO, 9 a 12 de deZeMBRO • ed. 44

Trabalhadores reagem com luta à ofensiva sobre direitos trabalhistas e democráticos
De ponta a ponta, o ano 

de 2015 tem sido marcado 
pelas manifestações dos tra-
balhadores, dentro e fora 

das fábricas, em luta pela de-
mocracia e contra a retirada 
de direitos.

Essa situação não surpre-

endeu os trabalhadores, já 
que sabíamos que a posse de 
um Congresso dominado pelo 
conservadorismo, em que os 

trabalhadores de várias categorias protestram pelas principais ruas de Osasco contra retirada de direitos 

Avenida Paulista também recebeu ato contra as medidas provisórias 664 e 665

Companheiros da Cinpal, em Taboão da Serra, se uniram ao Sindicato e reforçaram a luta contra a ampliação da terceirização nas atividades fins

representantes dos trabalha-
dores são minoria, tornaria 
ainda mais crucial a luta para 
preservar nossos direitos.

Os ataques também têm 
como alvo as conquistas de-
mocráticas, como o respeito a 
escolha da maioria, nas elei-
ções. Ataques que se intensi-
ficaram nos últimos dias com 
o pedido de impeachment 
de Dilma Rousseff, um golpe 
contra a democracia. 

Apesar de também ter-
mos nossas críticas ao go-
verno da presidenta Dilma, 
especialmente a falta de di-
álogo e a política econômi-
ca, não vamos tolerar esse 
golpe, vamos para luta. É 
preciso deixar claro aos par-
lamentares e ao Judiciário 
que o trabalhador não acei-
ta que a presidente seja re-
tirada do poder por razões 
que nada tem a ver com o 
descumprimento da Consti-
tuição. Não aceitamos que o 
Brasil seja manipulado por 
Cunha, Temer e todos que se 
aliam a eles.

O ano de 2015 começou com 
a luta contra as medidas provisó-
rias 664 e 665, que mexiam nas 
regras do seguro-desemprego, 
auxílio-doença, pensões e outros 
direitos. Foi uma das primeiras 
medidas do pacote de ajuste fis-
cal anunciado pelo ministro da 
Fazenda Joaquim Levy, ainda 
em dezembro de 2014.

Travamos uma ampla bata-
lha para barrar tais mudanças, 
junto aos companheiros das 
centrais sindicais. Nosso sindi-

Luta pelo auxílio-doença e  
seguro-desemprego

cato ainda realizou a campanha 
#DerrubaSenado nas redes so-
ciais, participou das manifesta-
ções na região, em São Paulo e 
em Brasília.

O resultado é que as me-
didas foram alteradas. A MP 
664 abria a possibilidade das 
perícias médicas serem feitas 
por peritos contratados pelas 
empresas. Graças a pressão 
dos trabalhadores, essa ame-
aça foi retirada do texto, com 
o veto da presidenta Dilma.

No seguro-desemprego, 
a MP 665 mudava o prazo 
de carência para que o tra-
balhador tivesse o direito 
para requerer pela primeira 
vez o benefício. O texto au-
mentava de seis meses para 
18 meses o prazo para ter o 
acesso ao direito. Depois da 
pressão, o trabalhador tem 
de ter comprovado o rece-
bimento de 12 salários nos 
últimos 18 meses antes da 
primeira dispensa.
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A partir de 1º de março, a mensalidade do Sindicato será de R$ 26,40, conforme 
aprovado na assembleia de previsão orçamentária, realizada na terça-feira, 8. O 
recurso fortalece o Sindicato e a luta da categoria por seus direitos

MeNSAliDADe 
DO SiNDiCAtO
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Trabalhadores reagem com luta à ofensiva sobre direitos trabalhistas e democráticos

Companheiros da epson mostraram disposição de luta contra o Projeto 4330, que amplia a terceirização e precariza mão de obra dos trabalhadores

Companheiros da Cinpal, em Taboão da Serra, se uniram ao Sindicato e reforçaram a luta contra a ampliação da terceirização nas atividades fins

Na Zoppas, trabalhadores “não curtem” terceirização

Metalúrgicos da região também defenderam a Petrobras

Metalúrgicos da Alvenius junto com o Sindicato na luta contra a terceirização

em defesa da Petrobras
Também estamos atentos 

ao ataque ao patrimônio na-
cional, como é o caso da Petro-
bras. Em várias oportunidades 
ao longo de 2015, fomos às ruas 
e as portas de fábrica para nos 
posicionar a favor do combate a 
corrupção e também alertar aos 
trabalhadores quanto as reais 
intenções por trás do discurso de 
que é preciso mudar as regras de 

exploração do Pré-sal e de que é 
preciso sanear a empresa. 

Junto a necessária faxina 
a corrupção na estatal que-
rem fazer passar como ne-
cessária a privatização, a mu-
dança do marco regulatório 
de exploração e a destinação 
dos recursos pré-sal para a 
Educação. Temos de manter a 
luta e a vigilância.

Luta contra a 
precarização

O ano também foi de am-
pla e intensa mobilização 
contra o projeto de lei 4330, 
que, sob a justificativa de 
disciplinar a terceirização, 
na verdade amplia as possi-
bilidades de precarização, ao 
estender a possibilidade de 
terceirizar as atividades fins. 

Junto ao conjunto do mo-
vimento sindical, fizemos 
uma ampla mobilização, nas 
portas das fábricas e campa-
nha nas redes sociais para 
informar o conjunto da popu-
lação sobre os reais impactos 

da terceirização: a precariza-
ção, com o rebaixamento de 
direitos. Também enviamos 
o posicionamento do Sindica-
to contrário a medida a cada 
um dos parlamentares.

Mesmo assim, os deputa-
dos aprovaram o texto que 
inclui uma série de mudan-
ças que colocam em xeque 
a CLT. O projeto agora está 
numa comissão especial do 
Senado, que, graças a pres-
são dos trabalhadores, têm 
maior disposição ao debate 
sobre o assunto.

retrospectiva
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No período de 14/12/15 a 13/01/16 não haverá atendimento médico nas subsedes 
do Sindicato. Na sede, o atendimento de clínico e médico do trabalho será feito 
só as terças-feiras, das 8h às 11h. Mais informações pelo (11) 3651-7200PlANtãO MéDiCO
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Graças a luta, trabalhador pode escapar do fator
Mais luta pela frente - No en-
tanto, a fórmula recebeu 
uma progressão: a partir de 
2017, o valor dessa soma vai 
subir um ponto a cada ano 
até chegar a 90/100 em 2022. 
O movimento sindical é con-
tra esta progressão, e não po-
deria ser diferente, porque 
ela adia cada vez mais a tão 
sonhada aposentadoria dos 
trabalhadores. Por isso que 
os trabalhadores já podem 
prever que novas lutas e ba-
talhas virão. 

Nenhuma luta é fácil. Pro-
va disso é a própria aprova-
ção da fórmula 85/95. Dias 
antes dela acontecer, nos 
dias 16 e 17 de junho, o nosso 
Sindicato participou de ma-

Depois de mais de uma dé-
cada de luta, os trabalhado-
res vão ter a oportunidade 
de escapar do fator previ-
denciário, que achata em até 
40% o valor das aposenta-
dorias, e escolher a fórmula 
85/95 como alternativa. No 
momento, a regra, que leva 
em conta a soma do tempo 
de serviço e da idade do tra-
balhador - 85 para mulheres 
e 95 para os homens -, é a 
principal aliada do trabalha-
dor para atingir um benefí-
cio mais gordo. 

Os metalúrgicos de Osasco 
e região foram fundamen-
tais para este avanço. Nos 
últimos anos participaram 
de diversas manifestações, 

inclusive em frente ao INSS 
de Osasco, para derrubar o 
fator, atividades no Sindicato 
e assembleias nas portas das 
fábricas sobre esta discussão. 
compare - uma mulher de 
47 anos de idade, que com-
pletou 30 anos de contribui-
ção, ao se aposentar com o 
fator teria uma redução de 
quase 50% no valor da sua 
aposentadoria. Para conse-
guir 100% do valor, ela teria 
que trabalhar pelo menos 
mais 12 anos. Já com a regra 
85/95, ela teria que trabalhar 
mais 4 anos para ter direito a 
100% do benefício, quando a 
soma da sua idade (51) mais 
seu tempo de contribuição 
(34) alcançar os 85. 

sindicato e delphi fecham 
pacote de benefícios

Foi depois de um intenso pro-
cesso de luta que o Sindicato e 
a Delphi fecharam um pacote 
de benefícios que foi aprova-
do por todos os trabalhadores, 
em assembleia realizada em 2 
de setembro. A ação atendeu 
os companheiros que decidi-
ram se mudar com a empresa 
e aqueles que não quiserem se 
transferir.

No fim de julho, a empresa 
anunciou a transferência da 
fábrica de Cotia para Piracica-
ba, interior de São Paulo. Desde 
então, a nossa entidade mo-

bilizou os trabalhadores, que 
participaram de assembleias 
na subsede de Cotia, de greve, e 
manifestações pelas principais 
ruas da cidade contra a mudan-
ça da empresa. Neste período, 
os companheiros ganharam o 
apoio da Câmara de Vereadores 
de Cotia para a empresa perma-
necer no município. 

A primeira vitória dos com-
panheiros foi a suspensão do 
prazo de 30 dias dado aos traba-
lhadores pela Delphi para que 
eles optassem pela ida ou não à 
Piracicaba.

2015 teve redução de jornada, sem 
redução de salários

aconteceu em março, veio 
acompanhada com a criação de 
três turnos, que garantiu mais 
emprego na região. Já na Nya-
ço, o acordo saiu em novembro 
e será aplicado a partir de 1º de 
janeiro de forma gradativa. Lá a 
conquista veio acompanhada de 
PLR e delegado sindical. 

saLáRiOs eM dia – 
Neste ano, algumas empresas 

não cumpriram certinho com 
seus deveres e atrasaram os 
salários dos trabalhadores, 
foi o caso da 3 MP, em Santa-
na de Parnaíba, e da Rayton, 
unidades de Barueri e Jandi-
ra. Mas os companheiros não 
se intimidaram, uniram-se 
ao Sindicato, entraram em 
greve e lutaram por seus in-
teresses. Final da história: 
pagamento em dia. 

Apesar dos desafios deste ano, 
motivos para comemorar não 
faltaram para os companheiros 
da Nyaço, em Itapevi, e da Pro-
tec, em Cotia. Isto porque o es-
forço do Sindicato, aliado com a 
disposição de luta dos trabalha-
dores, pela ampliação de direi-
tos resultaram em conquistas: a 
redução da jornada de trabalho, 
sem a redução dos salários. 

Na Protec, a redução, que 

nifestação em Brasília e de 
vigília no Palácio do Planalto 
para pressionar a presidenta 
Dilma Rousseff a não vetar à 
formula 85/95, 

Graças à luta, companheiros da Nyaço vão inciar 2016 com redução de jornada

Metalúrgicos da Delphi aprovaram pacote de benefícios

Sindicato participou de ato contra veto da fórmula 85/95

trabalhadores da Protec conqustaram redução da jornada, sem redução de salários
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CONQUiStaS

Acesse
www.sindmetal.org.br  
e simule o tempo falta para você 
se aposentar pela fórmula 85/95

retrospectiva
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a sede do Sindicato funcionará em esquema de plantão, das 8h às 
17h. Não haverá atendimento nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 
2015 e 1º de janeiro de 2016. Mais informações (11) 3651-7200

De 14 de dezembro de 2015 
a 3 de janeiro de 2016 
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Resistência às demissões e luta por avanços

A crise econômica atingiu 
os trabalhadores e a nossa 
categoria sentiu na pele os 
efeitos. Mas, nem por isso 
os metalúrgicos de Osasco e 
região deixaram de buscar o 
avanço em seus direitos, ape-
sar da choradeira patronal. 

A persistência na luta se 
efetivou, por exemplo, com 
os acordos de PLR. Foram 

inúmeros, como na Peugeot, 
Bosch, Atlas Copco, Ctrens/ 
CAF, LGK, Daisa, Brasforno, 
entre outras. Em muitos ca-
sos, o acordo só saiu depois 
de os trabalhadores para-
rem a produção. O mais re-
cente acordo foi fechado na 
Multigraft.

Também avançamos com 
a organização no local de 

trabalho, com a eleição de 
delegados sindicais e o forta-
lecimento do coletivo Mulhe-
res Sindmetal e do trabalho 
junto aos cipeiros. O mais re-
cente delegado é Mauricio de 
Almeida Silva, eleito delega-
do sindical e cipeiro da BPN, 
em Santana de Parnaíba. Mas 
também tem delegado novo 
na Budai, Rodhis e Rossini, 

entre outros. Prova que a or-
ganização só cresce dentro 
das fábricas. 

Por isso que, neste ano, 
o Sindicato intensificou os 
também a formação dos dele-
gados e Mulheres Sindmetal, 
com encontros e curso, que 
abordou a origem do movi-
mento sindical no Brasil e 
sua importância. A ditadura 

militar também entrou em 
debate, e os companheiros 
puderam conhecer o papel 
que o nosso Sindicato teve na 
luta pela democracia.

Para encerrar o ano, os 
coletivos participaram na 
subsede de Barueri da Pré-
-Conferência sobre Trabalho 
Decente e debateram sobre a 
violência contra a mulher.

Mauricio da Silva é o 1º delegado sindical eleito na BPNaGeremias acompanhou o pleito que elegeu fábio de Souza como delegado sindical da Rhodis 

Graças à luta dos metalúrgicos, PlR na Ge foi 20% maior em relação a de 2014

Com apoio do Sindicato, trabalhadores da Ctrens/CAf conquistaram PlR de R$ 8.100

Na Atlas Copco, PlR foi de até 1,5 salário nominal

PlR dos companheiros da Bosch foi de até R$ 4.500

Acordo na ficosa estabeleceu PlR igual a todos
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Não haverá expediente na CredMetal nos dias 24 e 31 de dezembro, 
devido às festas de fi nal de ano. Nos demais dias, o atendimento 
acontece em horário regular: das 10h às 18h, de 2ªf a 6ªf.

eXPeDieNte DA 
CReDMetAl

sindicato analisa relatório sobre Programa 
Metalúrgico na região de Osasco

FiSCaLiZaÇÃO

Após cinco anos de co-
brança, o Sindicato finalmente 
recebeu os resultados da fisca-
lização sobre o cumprimento 
das normas de segurança em 
máquinas e equipamentos nas 
metalúrgicas da região. Mas os 
dados estão incompletos.

No último dia 1º, o Sindi-
cato recebeu um CD com pla-
nilhas sobre as fiscalizações 
realizadas em metalúrgicas. 
Mas faltam informações como 
a data em que ocorreram as fis-
calizações, o que não permite 
assegurar se elas realmente se 

Ações pela inclusão 
marcam 2015

O Espaço da Cidadania re-
alizou uma série de atividades 
que mostraram para a socieda-
de que a inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado 
de trabalho é possível. Foram 
ações que incluíram o lança-
mento do livro “Trabalho de 
pessoas com deficiência e Lei 

Sócios dançam quadrilha no Arraiá Metalúrgico

de Cotas” e o acompanhamen-
to do cumprimento da lei pelas 
metalúrgicas, além de diver-
sas atividades de sensibiliza-
ção para a sociedade em geral, 
articuladas com entidades es-
pecializadas, poder público e 
as pessoas com deficiências.  

Em novembro, o Sindicato 

Entre as atividades realiza-
das pelo Sindicato, o 22º cam-
peonato de Futebol Society e 
a 8ª edição da Estação Criança 

foram as mais prestigiadas pe-
los sócios, no que diz respeito 
a entretenimento e diversão. O 
melhor disso tudo é que os dois 

eventos contribuíram também 
para fortalecer a mobilização 
da categoria. 

Diversão não faltou 

Neste ano, Budai (na foto) foi campeão da disputa. Novex fi cou em segundo lugar, 
Rucker B com o terceiro, e Aleco, em quarto.

Clemente apresenta livro que derruba tabus a inclusão

Diversas atrações colaboraram para alegrar ainda 
mais a família metalúrgica, durante a Estação 

ESPaÇO Da CiDaDaNia

VariEDaDES 

referem ao período de vigência 
do Programa Metalúrgico. O 
Ministério se comprometeu a 
complementar as informações.

O Programa começou a ser 
implantado em 2010 e desde 
então o Sindicato cobra da Ge-
rência Regional do Trabalho os 
resultados da fiscalização. Foi 
assunto de reuniões com a che-
fia da fiscalização, em janeiro, e 
com a Superintendente do Tra-
balho de São Paulo, Vilma Dias, 
em setembro. “É importante 
conhecer o que a fiscalização 

encontrou nas empresas para 
fortalecer o trabalho de preven-
ção junto a categoria e cobrar 
as empresas a melhorarem o 
ambiente de trabalho”, afirma 
o diretor Gilberto Almazan.

Enquanto isso, o índice de 
acidentes em metalúrgicas da 
região só cresce. De acordo 
com estudo do Sindicato, en-
tre junho de 2014 e agosto de 
2015, em média, a cada 13 dias, 
um companheiro sofre aciden-
te grave ou fatal nas metalúr-
gicas da região de Osasco. 

Sindicato organiza e forma trabalhadores
A organização no local de 

trabalho é o principal instru-
mento de defesa dos direitos 
dos trabalhadores, por isso 
que há anos o Sindicato inves-
te neste apoio e neste ano não 
foi diferente. Prova disso é a 
Oficina +Sindmetal, o curso de 
formação dos delegados sin-
dicais (veja na página 7) e os 
encontros do Coletivo de Mu-
lheres Sindmetal. 

Durante a Oficina +Sin-

dmetal, o Sindicato reuniu 
cipeiros, delegados sindicais, 
Coletivo Mulheres Sindmetal e 
demais metalúrgicos para tra-
balhar junto com o Sindicato e 
indicar propostas para forta-
lecer a organização da catego-
ria dentro e fora das fábricas. 
Ação que foi fortalecida com 
os encontros de delegados e 
Mulheres Sindmetal na sede e 
subsedes do Sindicato ao lon-
go deste ano. 

Sócios dançam quadrilha no Arraiá MetalúrgicoTrabalhadores questionam situação da fi scalização na região

FOrMaÇÃO
apresentou o último levanta-
mento sobre contratação de 
pessoas com deficiência nas 
metalúrgicas da região, que 
mostrou que a média de contra-
tações é de 103,7%. A inclusão 
com qualidade também nor-
teou as discussões durante os 
encontros, como no Fórum na 
Reatech, e nas comemorações 
do aniversário da Lei de Cotas.  

Lei – Outro grande avanço, 
neste ano, foi a sanção da Lei 
Brasileira de Inclusão, em ju-
lho. O texto classifica o que é 
deficiência, prevê atendimen-
to prioritário em órgãos pú-
blicos e dá ênfase às políticas 
públicas em várias áreas para 
as pessoas com deficiência. 
No entanto, o artigo que obri-
gava empresas com 50 a 99 
trabalhadores a reservar pelo 
menos uma vaga para pesso-
as com deficiência ou reabili-
tadas foi vetado. Tal medida 
recebeu críticas do Sindicato e 
do Espaço da Cidade. Sócios dançam quadrilha no Arraiá MetalúrgicoOfi cina +Sindmetal prepara categoria para a luta nas fábricas

veja a 
retrospectiva 

completa no site

sindmetal.org.br
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