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média de inclusão em 
metalúrgicas atinge 103%

Fechada PLR 
na Metaltécnica

Organizados pelo 
Sindicato, os 

companheiros da 
Metaltéctica (foto 

ao lado), Kitframe 
e Aplic fecharam a 

semana com a certeza 
da conquista de seu 
acordo de PLR.  p.3

Convenção do 
G-3 determina 
inclusão p.4

Centrais e 
empresários 
se unem por 

empregos p.3

Confira os 
descontos só 

para sócios p.4

Estudo mostra evolução das contratações de pessoas com deficiências nas metalúrgicas. P3

mono mono monotrabalhadoras deixam claro seu repúdio a violência contra mulher e que combatê-la é tarefa de toda a sociedade

Os coletivos parti-
ciparam no sábado, 
28, da pré-conferên-
cia sobre Trabalho 
Decente. O encontro 
encerrou o ciclo de 
encontros de for-
mação que buscou 
preparar os compa-
nheiros e as compa-
nheiras para enfren-
tar os desafios e as 
lutas de 2016. p.3

Coletivos se 
preparam 
para 2016

FIQUE LIGADO NA AGENDA DA COLÔNIA DE FÉRIAS
O sorteio dos inscritos em curtir a virada na colônia de férias. Mas se o plano for pular o car-
naval em Caraguá, também é bom se programar por que as inscrições para o sorteio vêm ai.

AGENDA: Ano Novo sorteio: domingo (6/12) horário: 10h local: sede do Sindicato 
Carnaval (de 6 a 9/2/2016) inscrição: 14/12/2015 a 15/1/2016 sorteio: 17/1/2016 

ATENTO
FIQUE

ATENTO
SUBSEDES EM RECESSO NESTE FINAL DE 
ANO DE 14/12/2015 A 13/1/2016 NÃO HAVERÁ 
ATENDIMENTO NAS SUBSEDES

O atendimento aos sócios das regiões de Cotia, Taboão da 
Serra e de Barueri acontecerá na sede, em Osasco, das 8h 
às 17h. A diretoria estará de plantão na sede para aten-
der os trabalhadores. PARA MAIS INFORMAÇÕES

(11) 3651-7200 



Há 20 anos, categoria se 

reunia na colônia de férias 

para debater rumos 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
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cUrtAs

Na terça-feira, 1º, começa 
mandato da nova diretoria 
da CNTM (Confederação 
Nacional dos Trabalha-
dores Metalúrgicos), en-
cabeçada pelo presidente 
Miguel Torres e vice pre-
sidenta, Mônica Veloso, 
secretária geral licenciada 
do nosso Sindicato. O nos-
so presidente, Jorge Naza-
reno, também faz parte da 
diretoria, como suplente. 
Veja a composição comple-
ta da diretoria no www.
sindmetal.org.br 

nova diretoria 
da cntm

Entre os dias 1º a 4 de dezembro, 
o diretor Gilberto Almazan vai 
representar o nosso Sindicato 
na 15ª Conferência Nacional de 
Saúde. Acompanhe as informa-
ções pelo facebook/Sindmetal e 
pelo www.sindmetal.org.br. 

O Sindicato realizará na próxi-
ma terça-feira, 8, a partir das 
18h, assembleia de previsão or-
çamentária. O evento acontece 
na sede da nossa entidade. 

De 14 de dezembro de 2015 
a 3 de janeiro de 2016 a 
sede do Sindicato funciona-
rá em esquema de plantão, 
das 8h às 17h. Neste perío-
do, as subsedes estarão em 
recesso, o sócio das regiões 
de Barueri, Cotia e Taboão 
da Serra poderão contar 
com atendimento na sede. 
Não haverá expediente nos 
dias 24, 25 e 31 de dezem-
bro de 2015 e 1º de janeiro 
de 2016. Mais informações 
no (11) 3651-7200.

Um ato contra o fechamento de 
escolas no estado de São Paulo, 
em protesto contra a reorgani-
zação proposta pelo governo e 
em apoio às ocupações de es-
colas por estudantes, ocupou as 
ruas da capital paulista na sex-
ta-feira, 27. Segundo a Apeoesp 
(Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo), mais de 190 escolas es-
tão ocupadas por alunos contra 
as mudanças que vão afetar mi-
lhares de alunos. Mais detalhes 
no www.sindmetal.org.br

conferência
da saúde 

Previsão 
orçamentária 

Atendimento 
Fim de Ano 

(des) organização 
Escolar 

O Zika Vírus é o agente 
causador da microcefalia em 
bebês recentemente diagnos-
ticados principalmente no 
nordeste do país. A confirma-
ção foi dada pelo Ministério 
da Saúde no sábado, 28.

Até sábado, foram notifi-
cados 1.248 casos suspeitos 
de microcefalia, identificados 
em 311 municípios, de acordo 
com o Ministério da Saúde.

O vírus é transmitido pelo 
mosquito Aedes aegypti, o 
mesmo que transmite a den-
gue e a febre chikungunya. 
Portanto, se antes já era ne-
cessário tomar as medidas 
para evitar que o mosquito se 
reproduzisse, agora essas me-
didas ficam ainda mais urgen-
tes, porque são três doenças 
que podem ser transmitidas 

e elas podem ser fatais ou 
provocar danos irreversíveis, 
como no caso da microcefalia.

Segundo o Ministério da 
Saúde, em todo o país, 199 mu-
nicípios brasileiros estão em 
situação de risco de surto de 
dengue, chikungunya e zika. 
Fica claro que é necessária 
uma mobilização imediata. Os 
cuidados básicos são: Tampar 
caixas d’água e outros reserva-
tórios; manter as calhas sem-
pre limpas; deixar garrafas va-
zias viradas com a “boca” para 
baixo; manter lixeiras bem fe-
chadas; coloque areia nos pra-
tos dos vasos de planta. 

As grávidas precisam re-
dobrar os cuidados, princi-
palmente no pré-natal, além 
de não utilizarem medica-
mentos sem receita médica.

É hora de fortalecer o combate 
ao mosquito aedes 

Um problema de todos

trabalhadores historicamen-
te são uma de suas maiores 
defensoras.

Não podemos tolerar que 
tentem calar a luta dos tra-
balhadores e suas entidades. 
Hoje depredam uma entida-
de. Amanhã, o que virá? A re-
presália às manifestações, as 
passeatas por direitos? Calar 
a voz dos trabalhadores? São 
atitudes dos tempos de dita-
dura, que lutamos para que 
fiquem somente como uma 
das tristes páginas da histó-
ria do Brasil.

O diálogo e a defesa da de-
mocracia sempre serão mar-
cas dos trabalhadores e de 
todos aqueles que estão com-

Solidarizamo-nos com 
os companheiros metalúrgi-
cos representados pela CNM 
(Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos) e pela FEM (Fe-
deração dos Metalúrgicos), 
ambas filiadas à CUT. Na 
quinta-feira, 26, a sede das 
entidades, localizada em São 
Bernardo do Campo, foi ata-
cada por vândalos, sua facha-
da de vidro ficou estilhaçada.

O ataque a uma entida-
de tão representatividade e 
combativa neste momento 
político de nosso país eviden-
cia a intolerância de nossos 
tempos e é uma afronta as 
liberdades democráticas, da 
qual as entidades de luta dos 

A luta dos trabalhadores é muito maior

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

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

a violência está aí e não pode-
mos ignora-la. 

Em 2015, a Central de 
Atendimento à Mulher (180) 
recebeu 63.090 denúncias com 
relatos de violência, dos quais 
58,55% foram cometidos con-
tra mulheres negras. No en-
tanto, este número pode ser 
bem maior, porque nem sem-
pre a vítima se sente segura o 
suficiente para denunciar.

A denúncia é o primeiro 
passo para a mudança, que só 
será efetiva quando todos en-
tenderem a urgência do tema. 
O Sindicato é um espaço de 
debate constante sobre este 
e vários outros assuntos. Ho-
mens e mulheres, juntem-se 
a nós na luta pelo fim da vio-

Apesar de ser crime e uma 
grave violação de direitos hu-
manos, a violência contra às 
mulheres ainda persiste no 
Brasil. Este problema é meu, 
é seu, é de todos. Por isso que 
no sábado, 28, último encon-
tro dos coletivos, chamei a 
atenção dos companheiros e 
das companheiras para esta 
realidade e para a campanha 
dos “16 dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra a 
Mulher”. 

A gente sempre conhece 
alguma mulher que sofre ou 
sofreu algum tipo de violên-
cia. Às vezes ela é nossa mãe, 
irmã, filha, sobrinha, vizinha, 
colega de serviço. Mas mes-
mo que a gente não conheça, 

.

.

prometidos com o desenvolvi-
mento de nosso país. Somos 
muito maiores que a intran-
sigência.

lência contra a mulher, pela 
igualdade de oportunidades, 
e por uma vida mais justa.

no período de 14/12/15 a 14/01/16 não haverá consultas médicas nas subsedes do sindicato. 
na sede, o atendimento será feito só as terças-feiras, de manhã, mediante agendamento. mais 
informações pelo (11) 3651-7200

PlAntÃo 
mÉdico

GLEIDES SODRÉ
Diretora do Sindicato
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Acesse a íntegra 
do estudo no

www.sindmetal.org.br/imprensa

entre 20 e 24 anos, estão longe dos estudos. A maior parte deles está trabalhando: 
52%. É o que mostra o relatório Education at a Glance 2015: Panorama da Educação, 
lançado mundialmente na terça-feira, 24

76% dos jovEns  
brAsilEiros

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

sindicAto nAs EmPrEsAs

diretor joão organiza trabalhadores da Kitframediretor rafael comanda votação da Plr na Aplic

com greve, pagamentos são regularizados na rayton

A greve dos metalúrgicos 
da Rayton, de Barueri e Jandira, 
mostra que a mobilização é o 
principal caminho para a defesa 
dos direitos. Prova disso é que os 
companheiros conquistaram o 
pagamento dos salários atrasa-
dos e encerraram a greve, que 
durou 13 dias.

Foi por meio da luta que os 
trabalhadores também negocia-
ram o pagamento do vale e be-
nefícios. Além disso, a empresa 
se comprometeu a não mais 
atrasar seus compromissos com 
os trabalhadores. Até porque os 
companheiros já adiantaram: se 
a Rayton descumprir, vão reto-
mar a luta.

“Ficou claro que, nestes 13 
dias de greve, o pessoal ama-
dureceu, e que cresceu a união 
entre os trabalhadores. O resul-
tado também reforça o quanto a 
mobilização é importante”, ava-
liou o diretor Antonio de Souza, 
o Padre.

Ficou acordado que ne-
nhum desconto será feito pelas 
horas não trabalhadas no perío-
do de greve.

Metalúrgicos da Rayton saem vitoriosos de greve

Inclusão

confluêncIa

média de contratação de pessoas com 
deficiências na base é de 103%

centrais e empresários fazem ato por empregos

O trabalho realizado pelo 
Sindicato em conjunto com ou-
tros atores sociais de orientação 
e informação sobre o potencial 
das pessoas com deficiências 
para o trabalho se mostra cada 
vez mais consolidado junto às 
metalúrgicas da região de Osas-

co. Prova disso é que a média de 
contratações atingiu 103,7% das 
cotas previstas na lei 8.213/91, 
em setembro deste ano.

O dado foi divulgado na 
terça-feira, 24, em encontro pro-
movido pelo Espaço da Cidada-
nia no auditório da Meritor, em 

Osasco. O índice faz parte de 
uma análise feita pelo Sindicato 
por meio do Espaço da Cidada-
nia com o objetivo de verificar o 
estágio da inclusão no momento 
em que o governo federal uniu 
os ministérios do Trabalho e da 
Previdência. 

A ideia é buscar a reativa-
ção do programa de inclusão 
junto a Gerência Regional do 
Trabalho de Osasco. “Foi por 
meio da orientação que, sempre 
foi a principal característica des-
se programa, conseguimos fazer 
com que as primeiras contrata-
ções contabilizadas pela então 
Subdelegacia Regional do Tra-
balho acontecessem em 2001”, 
lembra Carlos Aparício Clemen-
te, coordenador do Espaço da 
Cidadania e vice-presidente do 
Sindicato.

autOpeças - A Meritor foi 
escolhida para sediar a divulga-
ção porque ela faz parte do setor 
de autopeças, que se mantém na 
dianteira das contratações, com 
111,8%, quando a comparação é 
feita por setores. 

O companheiro Fabio Apa-

recido dos Santos Feitoza se 
sente realmente incluído na Me-
ritor. “Trabalho desde 2008 na 
linha de montagem de eixos e 
me sinto bem porque não sinto 
discriminação”, explica.

Isso mostra que os efeitos 
da crise econômica não abala-
ram o compromisso com a in-
clusão. Ao mesmo tempo deixa 
claro o cumprimento da cláu-
sula da convenção coletiva do 
grupo 3,  que estabelece que, na 
hora de fazer sua contratações, 
as empresas devem priorizar a 
contratação de pessoas com de-
ficiências. O direito foi renovado 
pela quarta vez nesta Campa-
nha Salarial.

clemente apresenta evolução das contratações: autopeças é destaque entre setores

setembro para 14,3% em outu-
bro, e o total de desempregados 
já atinge 1,6 milhão nessa área.

A entrega do manifesto à 
presidenta Dilma Rousseff, será 
feita no dia da  reunião do Fórum 
de Debates sobre Políticas de Em-
prego, Trabalho e Renda e Previ-
dência Social, órgão tripartite co-

ordenado pela Secretaria Geral 
da Presidência da República.

Representantes dos traba-
lhadores e dos empresários de-
fendem, entre outras medidas, 
a retomada do investimento 
público e privado, especialmen-
te no setor de energia, petróleo 
e gás; o destravamento do setor 

da construção pesada; a criação 
de condições para o aumento 
das exportações da indústria 
de transformação; a ampliação 
do financiamento de capital de 
giro; e a adoção de políticas de 
fortalecimento do mercado in-
terno para preservar emprego e 
renda. [Com Força Sindical]

bpN elege delegado sindical
O companheiro Mauricio 

de Almeida Silva foi eleito de-
legado sindical e cipeiro da 
BPN, em Santana de Parnaíba. 
É a primeira vez que a empre-
sa conta com uma organiza-
ção assim: delegado sindical e 
cipeiro. Isso graças a unidade 
dos trabalhadores, que só terão 
a ganhar. “É o momento de re-
organizar o que precisa dentro 
da fábrica, e fortalecer nossos 
direitos”, avaliou. 

acordos 
barueri – Os companhei-
ros da Aplic comemoram a 
conquista de mais um PLR, a 
ser paga em dezembro. 

cOtia – Com apoio do Sin-
dicato, os metalúrgicos da 
Kitframe fecharam PLR, que 
será paga também em dezem-
bro. Vitória também dos traba-
lhadores da Metaltécnica, que 
vão receber mais uma PLR.

zado pelas centrais sindicais em 
conjunto com entidades patro-
nais e vai acontecer no Espaço 
de Eventos Hakka, em São Paulo. 

Pesquisa de Emprego e De-
semprego do Dieese/Seade mos-
tra que a taxa de desemprego na 
região metropolitana da Grande 
São Paulo cresceu de 14,2% em 

O nosso Sindicato participa 
nesta quinta-feira, 3, de ato em 
defesa dos empregos e retoma-
da do crescimento econômico. 
Será lançado o manifesto “Com-
promisso Permanente pelo De-
senvolvimento”, a ser entregue 
à presidenta Dilma Rousseff, no 
próximo dia 9. O ato é organi-

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br
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Pré-conferência encerra 
formação de coletivos e 
delegados sindicais 

4 VTsemana OsascO, 1 a 5 de dezembrO • ed. 43

Devido as festas de fi m de ano, nos dias 24, 25 e 31 dezembro de 
2015 e 1,2 e 3 de janeiro de 2016 o Metalclube e Metalcamp estarão 
fechados. Boas Festas!

FiQUE dE olHo 

vAriEdAdEs

Bicho Mania 
Parque Fazenda

Valor para sócio? 25% de desconto 
em cada ingresso Onde? Estrada 
dos Pires,282, Caucaia, Cotia/SP 
+ Detalhes? (11) 4242-1116 ou 

www.bichomanianet.com.br

Zooparque 
Itatiba 

Desconto para sócios? 40%, 
mediante apresentação da carteirinha 

de sócio Ingressos? Na bilheteria 
do parque Local? Rodovia Dom Pedro 
I, km 95,5, Itatiba, SP + Detalhes? 

www.zooparque.com.br

Feroz Pesqueiro 
e Restaurante
Valor para sócios? 50% de 

desconto Onde? Rua Madagascar, 
200, Recanto Maravilha III, 

Santana de Parnaíba + Detalhes? 
www.ferozpesqueiro.com.br

rEsPostAs

A resposta das cruzadas você pode 
encontrar no facebook/sindmetal, 

no www.sindmetal.org.br 
ou na próxima edição do 

Visão Trabalhista

TRABALHO DECENTE 

auris.imprensa@sindmetal.org.br

A importância da orga-
nização no local de trabalho 
foi reforçada no sábado, 28, 
durante a Pré-Conferência do 
Trabalho Decente de Osasco, 
que aconteceu na subsede de 
Barueri. O evento marcou o en-
cerramento dos encontros em 
2015 de formação para delega-
dos sindicais e integrantes dos 
coletivos de jovens e mulheres. 

A Pré-Conferência foi mais 
uma oportunidade de formação 
para as companheiras e compa-
nheiros, que receberam ainda 
mais informações sobre o tra-
balho decente nas indústrias, 
os eixos estratégicos da OIT e a 
inclusão de pessoas com defici-
ência no mercado de trabalho. 
Temas que depois foram deba-
tidos pelos participantes, que se 
dividiram em grupos. 

De acordo pesquisa rea-
lizada, neste ano, pela Rumo 
Desenvolvimento, apenas 5% 
dos entrevistados conhecia 
o significado do termo Tra-
balho Decente. No entanto, 
41,5% dos entrevistados acre-
ditam que sem pressão dos 
sindicatos, a agenda do tra-
balho decente não se tornará 
uma realidade. 

Um companheiro do Liceu 
concorda. “Mas o Sindicato só 
consegue pressionar com a 
mobilização dos trabalhado-
res. Quanto mais sócios, mais 
o Sindicato fortalece a luta 
para a conquista dos objetivos 
dos trabalhadores”, avaliou. 

Para uma companheira 
da Lumex, “o trabalhador só 
tem voz na empresa quando 
está do lado do Sindicato. É só 

o Sindicato para nos dar voz 
mesmo, se não, não tem jeito”. 

Os trabalhadores também 
receberam informações sobre 
a campanha salarial.

encerramento 
das atividades

O diretor Sertório refor-
çou que no próximo ano as 
atividades vão retomar. “O 
aprofundamento no conheci-
mento das leis e dos direitos 
dos trabalhadores é essencial 
para que possamos reforçar 
a organização e ações produ-
tivas. A formação não pode 
parar”, reforçou. Acesse o 
www.sindmetal.org.br e veja 
programação da próxima Pré-
-Conferência do Trabalho De-

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

sEU dirEito

Oportunidade de trabalho 
Na oportunidade de novas admis-

sões, a Convenção Coletiva do Grupo 3 
(autopeças) orienta as metalúrgicas a 
darem preferência para a contratação 
de pessoas com deficiências. Com isso 
a Lei de Cotas, de número 8.213/91, ga-
nha mais um reforço na luta pela inclu-
são. A convenção também estipula a 
necessidade de reforma para que o lo-
cal de trabalho seja acessível a pessoa 
que tenha algum tipo de deficiência. 

É bom ressaltar que a Lei de Cotas 
obriga empresas com cem ou mais tra-

balhadores a reservar de 2% a 5% de 
suas vagas a pessoas com deficiência. 
O Sindicato tem feito um trabalho bem 
forte para conscientizar todas as meta-
lúrgicas da região a contratarem defi-
cientes (Veja na página 3).

Neste ano, a luta pela inclusão tam-
bém contou com reforço com a Lei Bra-
sileira de Inclusão, que tem o objetivo de 
assegurar os direitos das pessoas com 
deficiência, promover a equiparação de 
oportunidades, dar autonomia a elas e 
garantir acessibilidade no país.

presidente do cms 
(centro de memória 
sindical), milton 
cavalo, lança livro 
“mundo do trabalho 
no cinema”, organi-
zado pela jornal-
ista carolina ruy (ao 
lado). a publicação 
busca incentivar o 
olhar crítico sobre os 
filmes e as relações 
de trabalho.

mundo do trabalho no cinema

A diretora Gleides Sodré 
aproveitou o encontro para re-
forçar a campanha “16 dias de 
ativismo pelo fim da violência 
contra a mulher”, que come-
çou na quarta-feira, 25. Dados 
demonstram a importância da 
ação: entre janeiro e outubro 
deste ano, a Central de Atendi-
mento à Mulher (180) contabi-
lizou 634.862 registros, número 
56,17% maior que o do mesmo 
período de 2014 (406.515). 

Pelo Fim da Violência
 contra Mulher

Dentre as ligações com re-
latos de violência, 49,82% cor-
responderam a casos de violên-
cia física; 30,40% de violência 
psicológica; 7,33% de violência 
moral; 2,19% de violência pa-
trimonial; 4,86% de violência 
sexual; 4,87% de cárcere pri-
vado; e 0,53% de tráfico de pes-
soas. “Temos que nos unir no 
combater pelo fim da violência 
contra a mulher”, ressaltou a 
diretora. (veja na página 2)

cente e da Conferência, que 
acontece em 12 de dezembro, 

no Centro de Formação dos 
Professores, em Osasco. 
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sertório explica que sindicato vai continuar a formação em 2016


