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PLR garantida na SDMO
Os companheiros da 

SDMO fecharam a última 
semana com a aprovação 

do acordo de PLR. Também 
tem PLR na Alka 3 e na Bos-
ch Termotecnologia. P.3

Sindicato cobra 
ação pela 
inclusão P.3

Planos de saúde 
vão ficar mais 
caros P.4

Com greve, trabalhadores da 
Engematex conquistam refeição

Depois de ficar seis 
dias em greve, os tra-
balhadores da Enge-
matex conquistaram 
o fornecimento de 
refeição pela empre-
sa. Há mais de dez 
anos eles buscavam 
essa reivindicação, 
que foi atendida com 
a mediação do TRT-2ª 
Região (Tribunal Re-
gional do Trabalho de 
São Paulo).

Já na CAF, o Sindi-
cato luta para evitar 
que 120 trabalhado-
res sejam demitidos 
porque a empresa 
não ganhou a conces-
são para realização 
da manutenção de 
trens da CPTM.  P. 3

Encontro da 
Juventude 
Metalúrgica
Sindicato reuniu 
jovens metalúrgicos 
para discutir as 
mudanças que vêm 
por aí com a Indústria 
4.0. P.4

Sindicato  
nas eleições  
de Cipa
O Sindicato 
acompanhou eleições 
de Cipa em empresas 
da região. Confira os 
eleitos para fortalecer 
a luta por saúde e 
segurança.P.3
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Encontro da Juventude alertou sobre riscos da Indústria 4.0

Companheiros da SDMO aprovam proposta de PLR

A Líder Valdemir acompanha eleição de Cipa na MaxEb

Unidade, persistência e organização foram a chave para arrancar o benefício da Engematex, após seis dias de greve
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JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 10 anos, operários da Jomer 

se mobilizavam e conquistavam 

refeição na fábrica.

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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Acesse o site: www.sindmetal.org.br
Facebook: sindmetal
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2 VTopinião
O Metalclube, sede e subsedes não funcionam na próxima segunda-feira, 
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FERIADO 
NA 2ª FEIRA

ACERVO SINDMETAL

Um sério ataque se avizinha 
com a Indústria 4.0, para a qual 
a reforma trabalhista prepara o 
terreno, com a criação de novas 
formas de contratação como o 
trabalho intermitente e o teletra-
balho; além da terceirização. No 
sábado, 30, o Encontro da Juven-
tude Metalúrgica (leia na p.4) 
deixou isso evidente, ao destacar 
os prejuízos que essas formas de 
contratação, aliada as mudan-
ças tecnológicas, irão promover. 

Além do desemprego gerado 
por inúmeros fatores, como a de-
fasagem educacional e também 
o aumento da produtividade das 
plantas, vamos ter o agrava-
mento de uma situação que hoje 
já é preocupante: o adoecimento 
mental dos trabalhadores. Pres-
sionados por um ritmo de pro-
dução alucinante e por uma lógi-
ca de contratação precarizante 

- em que o trabalho intermitente 
vai ditar o ritmo de suas vidas e 
reduzir o contato com suas fa-
mílias - os trabalhadores vão se 
ver numa pressão que vai cau-
sar ansiedade, depressão, e, sem 
exageros, até mesmo suicídios.

Mas podemos trabalhar 
para minimizá-las, juntos, sin-
dicatos e categorias. Um Sin-
dicato forte é necessário para 
fazer a luta. Por isso, mais do 
que nunca, é imperativo que 
cada metalúrgico assuma o 
compromisso de fortalecer 
o seu Sindicato, participan-
do das discussões, cobrando, 
estando presente nas lutas 
dentro e fora das fábricas, se 
comprometendo e ficando só-
cio, garantindo a manutenção 
e ampliação da estrutura que 
existe para brigar por seus di-
reitos, ainda mais nos tempos 

difíceis que estamos vivendo e 
que tendem a se agravar nos 
próximos anos, se não interfe-
rirmos ativamente. Organizar, 
lutar e vencer: essa é nossa 
única saída. Fique sócio (a)!

A sindicalização é a única saída.

Multiplicam-se os ataques 
aos direitos dos trabalhado-
res e à proteção social e pre-
videnciária, desde que foi im-
plantada no país a reforma 
trabalhista. A partir de então, 
o enfraquecimento dos sindi-
catos tem sido perseguido pelo 
Estado e pelos empresários. 
Nem por todos, é verdade, mas 
de forma muito intensa, com 
certeza!

O futuro do sindicalismo 
será decorrente daquilo que 
acontecerá no mundo do tra-
balho, da maneira como o sis-
tema produtivo se organizará, 
da forma como as tecnologias 
serão usadas, de como a ri-
queza será distribuída, assim 
como dependerá das respostas 

que os trabalhadores darão às 
inúmeras questões colocadas.

As soluções exigirão o de-
senho de novos projetos e a 
elaboração de novas estraté-
gias de construção, trabalho 
a ser feito por muitas cabeças 
e mãos.

Para que o futuro se co-
loque como possibilidade de 
construção será preciso des-
grudar do passado, abrir-se 
para o novo, imaginar o inédi-
to, tecer redes de cooperação, 
construir alianças e unidade, 
colar o que quebrou e cimen-
tar o que trincou.

O futuro do sindicalismo 
terá como desafio a luta, em 
um novo e desconhecido con-
texto. O jogo social continua-

rá o mesmo, de conflito de in-
teresses entre trabalhadores e 
patrões, mas mudarão o cam-
po, as regras e, cuidado com 
os juízes.

Qual o futuro do sindicalismo?.

CURTAS

Tem direito ao saque do PIS/
Pasep servidores públicos 
e pessoas que trabalharam 
com carteira assinada de 1971 
até 1988. Quem contribuiu 
após 4 de outubro de 1988 
não tem direito ao saque. O 
saque pode ser feito até o dia 
28 de setembro, mas quem 
puder aguardar para resgatar 
o dinheiro a partir de agosto, 
poderá ganhar um pouqui-
nho a mais, pois o reajuste 
dos valores nas contas para o 
exercício 2017/2018 será feito 
em julho. No exercício passa-
do, o reajuste foi de 8%. [fonte: 
Ag.Brasil]

Os três principais bancos pri-
vados do país (Itaú, Bradesco 
e Santander) anunciaram 
que vão pagar à vista, inde-
pendentemente do valor, a 
compensação financeira das 
perdas dos poupadores com 
os planos econômicos Bresser 
(1987), Verão (1989) e Collor 2 
(1991). O acordo foi homolo-
gado em março pelo STF (Su-
premo Tribunal Federal), e a 
habilitação dos poupadores 
já pode ser feita pelo www.
pagamentodapoupanca.com.
br. [fonte: Ag.Brasil]

Perdas 
com planos 
econômicos Após ter a sua votação 

adiada sete vezes em três 
meses, devido a pressão 
de organizações civis e go-
vernamentais, o Pacote do 
Veneno (Projeto de Lei nº 
6299/02) foi aprovado na 
segunda-feira, 25, na Co-
missão Especial da Câmara 
dos Deputados criada para 
discutir o tema.  A proposta 
facilita a liberação de agro-
tóxicos proibidos em outros 
países, e tira o poder da An-
visa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) e do 
Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente) na defi-
nição sobre a liberação des-
ses venenos. [fonte: Idec]

Pacote do 
veneno

A cada três dias, uma mu-
lher busca apoio da Justiça 
para entregar o filho ainda 
em gestação ou recém-nas-
cido para adoção. O dado é 
de levantamento feito pelo 
jornal Folha de S. Paulo, a 
partir de consulta a tribu-
nais. É a chamada entrega 
legal ou voluntária, previs-
ta no Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Desde ja-
neiro de 2017 até maio des-
te ano, já foram ao menos 
203 casos no país.

Bebês para 
adoção

Saque do PIS/
Pasep

O ministro Ricardo Le-
wandowski, do STF (Supremo 
Tribunal Federal) decidiu, na 
quarta-feira, 27, que a venda 
de empresas estatais e de eco-
nomia mista só pode aconte-
cer se houver autorização do 
Congresso Nacional (Câmara 
e Senado). 

Sem citar nomes, Le-
wandowski destacou a 
onda de privatizações, que 
é um dos principais pontos 
de apoio do governo Te-
mer. “Há, com efeito, uma 
crescente vaga de desesta-
tizações que vem tomando 
corpo em todos os níveis da 
Federação, a qual, se levada 
a efeito sem a estrita obser-

vância do que dispõe a Cons-
tituição, poderá trazer pre-
juízos irreparáveis ao País”.

Sem ter conseguido apro-
var a reforma da Previdência, 
que jogaria os trabalhadores 
na mão dos bancos interessa-
dos em vender planos de pre-
vidência privada, a bola da vez 
para o governo Temer é priva-
tizar a Eletrobrás, patrimônio 
estratégico nacional, na produ-
ção e transmissão de energia.

Tanto é que no dia se-
guinte a decisão do minis-
tro, foi suspenso o leilão de 
linhas de transmissão, pro-
movido pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca). [com Ag. Brasil]

Privatização só com autorização do 
Congresso, decidi ministro do STF
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Lewandowski colocou obstáculo a plano de Temer

CLEMENTE GANZ LÚCIO, 
Diretor técnico do Dieese
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Confira os nossos horários de atendimento, nesta sexta-feira, 6, dia de jogo da Seleção 
Brasileira:  Sede/subsedes – Atendimento das 8h às 13h; Metalclube – Atendimento suspenso 
entre 14h30 e 18h; Sicoob Credmetal - Atendimento das 9h às 13h

EXPEDIENTE 
DO SINDICATO 

Trabalhadores da Engematex conquistam refeição

Sindicato 
cobra ação 
pela inclusão

Com gols de Neymar e 
Firmino, Brasil está nas 
quartas de final

O Sindicato aproveitou a re-
união com o secretário de Rela-
ções do Trabalho de São Paulo, 
Cícero Martinha (leia acima), na 
quinta-feira, 28, para também co-
brar uma política que garanta o 
cumprimento da Lei de Cotas (lei 
8.213/91) no estado de São Paulo.

O nosso diretor e coorde-
nador do Espaço da Cidadania, 
Carlos Aparício Clemente, entre-
gou ao secretário a tradução do 
relatório da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), so-
bre a ação dos sindicatos voltada 
a essa luta.

A Seleção Brasileira segue 
para as quartas de final na Copa 
do Mundo 2018. Frente aos joga-
dores brasileiros, não deu para o 
México, no jogo de segunda-fei-
ra, 2. Neymar abriu o segundo 
tempo marcando e aliviando a 
apreensão da torcida, após rece-
ber passe de William. 

Aos 41’, o técnico Tite mexeu, 
substituindo Coutinho por Rober-
to Firmino. Mal entrou, Firmino 
marcou o segundo e decisivo gol 
para o Brasil. 

Agora, a próxima disputa é 
nesta sexta-feira, 6, a partir das 15h. 

Bosch Termotecnologia garante PLR
Os companheiros da Bosch 

Termotecnologia conquistaram 
a PLR (Participação nos Lucros 
ou Resultados). “É dinheiro que 

vai para o bolso do trabalhador 
e também para movimentar a 
economia regional”, analisa o 
diretor Alex da Força.

O Sindicato esteve presente 
na eleição de Cipa (Comissão In-
terna de Prevenção a Acidentes) 
em diversas empresas da região, 
na última semana. Um dos exem-
plos é a Neopro, de Cotia, onde 
os companheiros Manoel, Dalva-
nete e Tatiane foram eleitos para 
lutar pela saúde e segurança do 
conjunto dos companheiros da 
fábrica.

Também houve eleição de 
Cipa na Max Eberhart, de Jandi-
ra, onde  foram eleitos: Tiago de 
Lima Ferreira, Antoniel Santana 
Silva e, como suplentes, Edney de 
Cássio Galdino e Paulo Ricardo. 

O trabalho do cipeiro precisa 
ter o apoio de todos os trabalha-
dores da fábrica e também da di-
reção da empresa. “Cabe também 
aos demais trabalhadores cobra-
rem que o cipeiro seja atuante e 
um real defensor das condições 
seguras de trabalho. O Sindicato 
está aqui para apoia-lo”, orienta o 
secretário-geral do Sindicato, Gil-
berto Almazan.

cristiane.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

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.

Com luta e organização 
junto ao Sindicato, os traba-
lhadores da Engematex con-
quistaram uma importante 
vitória: a empresa vai custear 
a refeição. Os trabalhadores 
aprovaram e comemoraram a 
conquista, em assembleia rea-
lizada na terça-feira, 26.

A conquista veio depois de 
muita pressão, com seis dias 
de greve e mediação do TRT-2ª 
Região (Tribunal Regional do 
Trabalho de São Paulo). Com 
isso, a Engematex abandona a 

condição que ocupava, já que 
era uma das poucas empresas 
da base que não concediam o 
benefício.

Além disso, ficou estabele-
cido o compromisso de retorno 
às negociações em fevereiro de 
2019 para discutir o reajuste do 
vale refeição. “Os trabalhado-
res saíram vitoriosos de uma 
briga de mais de dez anos, ao 
se organizarem com o Sindica-
to, pela primeira vez por essa 
reivindicação”, avalia o diretor 
Dalmo Ferreira.

Companheiros da Bosch Termotecnologia fecham PLR Trabalhadores da Alka 3, de Osasco, conquistam PLR

PLR garantida na SDMO e Alka 3

Sindicato 
acompanha 
eleição de Cipa

Também tem vitória na 
SDMO e na Alka 3. Os compa-
nheiros conquistaram a PLR, 
com o apoio na negociação do 
nosso Sindicato. A PLR é um 
direito dos trabalhadores, 
mas que para ser respeitado 

precisa da participação do 
Sindicato e da mobilização 
do conjunto dos trabalhado-
res. Se a sua empresa ainda 
não tem PLR, entre em conta-
to com o Sindicato e participe 
da luta.

Unidade junto ao Sindicato foi a força na Engematex
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Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

TST decide: Homologação 
só no Sindicato

A Terceira Turma do TST (Tri-
bunal Superior do Trabalho) acei-
tou recurso de uma ex-vendedora 
da Valisère Indústria e Comércio 
Ltda. para anular seu pedido de 
demissão e condenar a empresa 
ao pagamento das diferenças res-
cisórias. Isso porque a empresa 
não cumpriu a formalidade de 
fazer a homologação da rescisão 
do contrato da trabalhadora com 
a assistência do Sindicato.

Na reclamação trabalhista, a 
vendedora disse que foi coagida a 
pedir demissão após retornar da 
licença-maternidade “e sofrer in-
tensa perseguição pela empresa”.  

O relator, ministro Alexan-

dre Agra Belmonte, observou que 
“se o empregado tiver mais de 
um ano de serviço, o pedido de 
demissão somente terá validade 
se assistido pelo seu sindicato”, 
concluiu, ressalvando seu enten-
dimento pessoal sobre a matéria.

“A decisão reforça a legitimi-
dade de representação dos sindi-
catos na defesa dos interesses dos 
trabalhadores”, avalia o secretá-
rio-geral do Sindicato, Gilberto 
Almazan. 

A empresa deve agendar as 
homologações no www.sindme-
tal.org.br. Trabalhador, fiscalize 
para que seu direito não seja des-
respeitado. [fonte: TST ]

Sindicato luta contra demissões na CAF

O Sindicato busca alternati-
vas para evitar que 120 trabalha-
dores da CAF/Cetrens, de Osasco, 
percam seus empregos. Isso por-
que a empresa perdeu a licitação 
disputada no início do ano para 
prestar serviço de manutenção 
em trens da CPTM. 

O Sindicato procurou a Se-

cretaria de Relações de Traba-
lho, comandada pelo sindicalista 
Cícero Martinha. Houve uma 
reunião na quarta-feira, 28, e 
o secretário se comprometeu a 
buscar diálogo interno no gover-
no do Estado e também com a 
CPTM em busca da melhor saída 
para os trabalhadores.

Diretoria pede solução para evitar demissões na CAF

Novos cipeiros da Neopro

Eleitos na Max Eberhadt

COBRANÇA COPA DO MUNDO 2018



Nesta semana, tem plantão de atendimento da nossa cooperativa de 
crédito nas empresas Aisin, Meritor e Nylok. Não perca a oportunidade 
de tirar suas dúvidas e aproveitar as vantagens, com juros muito mais 
baixos que os dos bancos.

SICOOB CREDMETAL 
VAI ATÉ VOCÊ
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Encontro discute inserção do trabalhador 
na Indústria 4.0

Em 15 anos, uma nova reali-
dade poderá passar a dominar as 
fábricas brasileiras: a fusão entre 
robôs, sistemas integrados de in-
formação e inteligência artificial 
vai impor uma nova forma de pro-
dução e de relações de trabalho. 
A previsão é de Jorge Marques, 
pesquisador da Fundacentro, e 
Mônica Veloso, vice-presidente do 
nosso Sindicato e da CNTM, que 
foram palestrantes no Encontro da 
Juventude Metalúrgica, realizado 
no sábado, 6, na sede.

Uma mudança que tende a 
abalar as estruturas econômicas 
e sociais como é esta, requer pre-
paração e cobrança dos trabalha-
dores para que não seja criado 
um exército de desempregados 
por serem considerados obsoletos 
e desnecessários para a indústria. 
E o Brasil está bem atrasado neste 
debate. Economias como Alema-
nha, Estados Unidos, China e Japão 
despontam nessa discussão e, con-

sequentemente, tendem a impor 
a posição de economias como o 
Brasil neste jogo. “É preciso inserir 
o trabalhador nessa discussão e 
cobrar responsabilidade do Esta-
do e das empresas para que haja 
preparo dos trabalhadores para 
enfrentar esse desafio. O nosso lu-
gar na economia global depende 
disso, mas a gente têm de exigir 
que o trabalhador seja escutado 
e que haja estratégias de inserção 
responsável”, defendeu Mônica 
Veloso.

No Brasil, o sistema autônomo 
de condução da linha 4-Amarela 
do metrô é um exemplo de indús-
tria 4.0. Outro exemplo são as cai-
xas de supermercado que não têm 
operadores.

Toda essa mudança, que à pri-
meira vista parece positiva, tende 
a gerar duras consequências. A 
mais visível é o desemprego, prin-
cipalmente, com a defasagem edu-
cacional que temos no Brasil. Mas 

ABUSO

Planos de saúde vão ficar 10% mais caros e cobrar mais por coparticipação
A ANS (Agência Nacional 

de Saúde Suplementar) autori-
zou na quarta-feira, 27, reajuste 
máximo de 10% para planos de 
saúde médico-hospitalares indi-
viduais e familiares com ou sem 
cobertura odontológica. A medi-
da é retroativa a 1º de maio deste 
ano e vale até 30 de abril de 2019.

O reajuste impacta 8,1 mi-
lhões de pessoas e contraria os 
questionamentos feitos por en-
tidades de defesa do consumi-
dor, como o Idec, que, no último 
dia 12, teve derrubada pela Jus-
tiça liminar que limitava o rea-
juste a 5,72%. 

O Idec disse que a decisão so-
mente considerou a opinião das 
empresas. “O Idec lamenta a deci-

são tomada apenas considerando 
os argumentos das empresas sem 
levar em conta os fatos gravíssi-
mos que o Idec e as organizações 
de defesa do consumidor vem de-
nunciando há anos”. O órgão vai 
buscar recorrer na Justiça.

Coparticipação – 
A pressão empresarial tam-
bém pesou para que a ANS 
autorizasse o aumento da co-
participação para até 40% no 
valor dos procedimentos feitos 
via convênios que incluam co-
participação do cliente. Antes, 
o percentual era de 30%. 

De acordo com a ANS, o 
plano de saúde deverá limitar a 
cobrança ao valor pago de men-

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Buscarini Serviços 
de Despachante Despachante 

Sol Nascente
R. Massao Yamamoto, 98 – Jandira
+ Informações: 
desp.solnascente@ig.com.br
Telefone: (11) 4707-4273

Despachante 
Vitão
Av. Prof. Joaquim Barreto, 37 – Cotia 
+ Informações: 
www.despachantevitao.com  
despachantevitao@yahoo.com.br
Telefones: (11) 4614-8830 
4321-2612
Whatsapp: (11) 94763-9276

R. Sen. Felinto Müeller, 241 
 Parque Santos Dumont -
Taboão da Serra 
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salidade do plano. Por exemplo, 
quem paga R$ 200, poderá ser 
cobrado mais R$ 200 por proce-

dimentos como consultas e exa-
mes. Ou seja, naquele mês, o pla-
no de saúde vai somar R$ 400 no 

bolso do trabalhador.
A ANS diz que a medida dá 

mais transparência e irá pro-
porcionar maior acesso a essa 
modalidade de plano de saúde, 
que no primeiro momento custa 
mais barato que as demais. No 
entanto, em manifesto publica-
do em maio, entidades de defesa 
do consumidor deixaram claras 
suas preocupações com a medi-
da, que, entre outras consequên-
cias, pode restringir o acesso a 
procedimentos, aumentar o en-
dividamento dos usuários, entre 
outras. É bem a cara do governo 
Temer, ao invés de incentivar e 
valorizar o SUS, cada vez mais 
joga a população nas mãos do 
setor privado.

ANS autoriza reajuste e coparticipação em planos de saúde

há outra, que irá se tornar crônica: 
transtornos mentais, como ansie-
dade e depressão. 

O alerta foi de Jorge, da Funda-
centro. Ele citou como exemplo, o 
suicídio em massa de 20 trabalha-
dores, na fábrica Foxcon, na China, 

que produz os produtos da Apple. 
“Tinha robôs acompanhando os 
trabalhadores, a um ritmo tão 
alucinante. Os trabalhadores dor-
miam dentro da fábrica, porque o 
trabalho deles era intermitente, en-
tão, eles não podiam correr o risco 

de perder a chance de trabalhar no 
outro dia. O que aconteceu? Suicí-
dio em massa”.

Por isso, essa foi a primeira de 
uma série de discussões que o Sin-
dicato fará com a categoria sobre o 
assunto. Fique atento, participe!

É preciso inserir o trabalhador 
na discussão da Indústria 4.0


