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Diretor Lucas apresenta proposta de PLR a trabalhadores da Albras, um dos exemplos de negociações vitoriosas da semana

Com luta, Jan 
Lips paga 
trabalhadores P.3

Categoria tem seminário neste sábado, 
para defender direitos da Convenção

Sindicato 
amplia acordos 
de PLR

Companheiros de em-
presas como Albras, Ep-
son, Belgo estão entre 
os trabalhadores que já 
podem contar com sua 
participação nos lucros 
ou resultados, graças a 
pressão organizada pelo 
nosso Sindicato.

A PLR é um direito do 
trabalhador, mas, como 
todo direito, precisa ha-
ver cobrança e fiscaliza-
ção para que ele não seja 
desrespeitado. Confira os 
acordos da semana. P.3

Discussão acontece no Metalcamp e reúne trabalhadores de toda a base do Sindicato. P.3

Meritor vence 
de virada
O time da Meritor é um 
dos destaques da rodada 
do 25º Campeonato de 
Futebol Society, com 
vitória de virada sobre a 
Alclean. P.4A Time da Meritor é destaque da rodada no campeonato

Industriall 
discute ação pela 
igualdade P.2

INSS corta aposentadoria por 
invalidez de metalúrgico
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Um companheiro 
da Osram teve a 
aposentadoria por 
invalidez cortada 
pelo INSS, mesmo 

apresentando 
comprovação de que 
não tem condições de 
retornar ao trabalho. 
P.4

Prazo para cobrar 
atraso no FGTS vai 
ficar menor P.4

Sócios têm 
descontos em 
hotéis e pousadas
Conseguiu uma folguinha 
no trampo? Então 
aproveite para curtir 
um merecido descanso 
nos hotéis e pousadas 
parceiros do Sindicato. P.4AHá descontos em hospedagem em Águas de Lindóia (SP)



Neste sábado, 25, temos 
mais uma importante etapa 
da luta pelos direitos da Con-
venção Coletiva. Vamos ter um 
encontro com os trabalhadores 
de empresas situadas nos 12 
municípios da base territorial 
do Sindicato para debater as su-
gestões apresentadas nos semi-
nários regionais e indicar quais 
reinvindicações devem entrar 
na pauta a ser entregue aos 
grupos patronais para buscar 
negociação.

Muita gente pensa que os di-
reitos que usufrui na fábrica são 
benefícios concedidos pela em-
presa, algo dado pelo patrão. A 
verdade é totalmente outra, os 
direitos da Convenção Coletiva 
são conquistas. Licença mater-
nidade de seis meses, estabilida-

de para vítimas de acidentes de 
trabalho, adicional noturno de 
35%, tudo isso é fruto da luta, 
que resultou em acordo, graças 
ao poder de organização e de 
negociação do seu Sindicato.

Isso tudo está em perigo. Se 
não fizermos uma forte mobi-
lização, tudo isso vai ser subs-
tituído pela precariedade im-
posta pela lei modificada pela 
reforma trabalhista. E o que 
pode vir no lugar é terra arra-
sada, a começar pela possibili-
dade de terceirização da linha 
de produção, hoje barrada pela 
nossa Convenção Coletiva. 

São as estratégias de luta 
para barrar mais este ataque 
que vamos debater neste sába-
do, no seminário no Metalcamp. 
Venha para o seminário e traga 

mais companheiros e compa-
nheiras da sua fábrica. Vamos 
construir a resistência em de-
fesa da Convenção Coletiva. Ve-
nha fazer a luta!

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 32 anos, companheiros da 

Meridional se mobilizavam para 

exigir uniforme. Nossa Convenção 

atual garante seu fornecimento 

gratuito, junto com o EPI.
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2 VTopinião
Será exibido nesta sexta-feira, 24, à 18h30, o documentário “A Greve de 
Contagem: Primeira greve durante a ditadura militar”, no Sindicato dos 
Químicos Unificados, em Osasco. Haverá debate com o diretor Carlos 
Pronzato e com a professora da Unifesp Santos, Rosângela Batistone. 

50 ANOS DA GREVE 
DE CONTAGEM

CARLOS MARX

Venha defender a Convenção Coletiva.

O eleitor precisa ficar aten-
to à narrativa dos candidatos, 
pois a linguagem política per-
mite identificar que interesses 
eles representam e possibilita 
saber quem defende o mercado 
e quem defende o povo.

Um projeto de estado social, 
que garanta direitos e políticas 
públicas, por exemplo, é adje-
tivado pelos neoliberais como 
um programa populista, que 
oferece soluções fáceis para 
problemas difíceis.

Já um projeto liberal-fiscal, 
voltado para os interesses do 
mercado, são apresentados 
como fundados na razoabili-
dade, no equilíbrio das contas 
públicas e na necessidade de 
reformas.

Ou seja, como não têm 

como sustentar como legitimo 
e ético um discurso de corte de 
direitos e redução dos serviços 
públicos, os neoliberais buscam 
uma linguagem que desqualifi-
que o campo social e valorize 
os interesses do mercado.

Além deste aspecto, o elei-
tor também deve ficar atento 
às fontes que recomendam no-
mes para serem votados. Só 
deve confiar na indicação do 
sindicato. Têm surgido muitos 
portais recomendando como 
“bons” apenas os parlamenta-
res a serviço do mercado, que 
votam contra o povo.

O portal “ranking dos polí-
tico”, por exemplo, apresenta 
como os melhores parlamen-
tares aqueles que votaram a 
favor da reforma trabalhista 

e da PEC do congelamento do 
gasto público, entre outras 
contra o povo, enquanto sena-
dores como Paulo Paim, cuja 
trajetória se confunde com o 
combate às desigualdades, es-
tão indicados entre os piores. 
Isso é fraude.

Prestar atenção na narrativa dos candidatos.

CURTAS

 O Sindicato Nacional dos Apo-
sentados apresentou ação civil 
pública para impedir que o 
INSS corte o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) de se-
gurados, sem que haja comu-
nicação prévia. [fonte: Uol] 

Ação pela 
manutenção
do BPC O número de pessoas que 

estão há mais de dois anos 
procurando emprego che-
gou ao recorde de 3,162 
milhões. Já as pessoas que 
desistem de procurar em-
prego por achar que não 
vão mais encontrar atingiu 
4,833 milhões. Os dados são 
do IBGE e foram divulga-
dos na quinta-feira, 16. É o 
retrato de uma política eco-
nômica que concentra ren-
da e não gera crescimento. 
[fonte: O Estado de S.Paulo] 

O drama do 
desemprego

Na sexta-feira, 17, o Comi-
tê de Direitos Humanos da 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas) deu liminar ao 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, determinando 
ao Estado brasileiro que “o 
autor [Lula] desfrute e exer-
cite seus direitos políticos 
da prisão como candidato 
nas eleições presidenciais de 
2018, incluindo acesso apro-
priado à imprensa e a mem-
bros de seu partido político”. 
[fonte: Carta Capital]

ONU dá liminar 
para Lula

As candidaturas femininas 
nas eleições de outubro 
chegam a 30,7%, o equiva-
lente a 8.435, do total de 
27.485 pedidos de registros 
encaminhados ao TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral). 
Pela legislação, 30% é o 
percentual mínimo de can-
didaturas do sexo femini-
no por partido. Em 2014, as 
mulheres representavam 
8,1 mil, ou 31,1% das candi-
daturas. [fonte: Ag.Brasil]

Candidaturas 
femininas

Mônica foi uma das delegadas que discutiram igualdade

ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ , 
jornalista, consultor, analista político e 

diretor de Documentação do Diap

A vice-presidente do 
nosso Sindicato e da CNTM 
(Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Metalúr-
gicos), Mônica Veloso, par-
ticipou da reunião da In-
dustriall Global Union, que 
discutiu o novo projeto de 
promoção da igualdade de 
gênero nas atividades e nos 
espaços de poder, dentro 
dos sindicatos da América 
Latina.

Mônica, que é co-pre-
sidente do comitê global 
de mulheres, fez parte da 
mesa de debates, ocorridos 
entre os dias 6 e 8 de agos-
to. O objetivo é empoderar 
um coletivo de mulheres 
para incentivar a inclusão 
de outras companheiras na 
luta sindical e pela promo-

ção da igualdade de direitos 
e oportunidades.

Participaram 25 dele-
gadas do Brasil, Argentina, 
Chile, Colômbia, El Salva-
dor, México, Peru, Repúbli-
ca Dominicana, entre ou-
tros países. Uma das metas 
apontadas é alcançar 40% 
de participação feminina 
nas estruturas sindicais.

Outro ponto do debate 
foi a luta pelo fim da violên-
cia contra as mulheres, com 
o impulsionamento da cam-
panha da Industriall.

A Industriall Global 
Union é uma organização 
internacional de trabalha-
dores e trabalhadoras da 
indústria, incluindo setores 
metalúrgicos, químicos e 
têxtil.

Sindicato participa de 
encontro internacional sobre 
igualdade

Eleições 2018
A diretora Gleides Sodré 
está afastada devido a sua 
candidatura a vice-governa-
dora, na chapa encabeçada 
por Marcelo Cândido (PDT).



Acontece neste sábado, 
25, no Metalcamp, o seminá-
rio que vai reunir trabalha-
dores de toda a base territo-
rial do Sindicato para discutir 
pauta e os encaminhamentos 
da luta por direitos.

A partir das 9h, vamos 
analisar as propostas apon-

tadas nos seminários regio-
nais e discutir estratégias de 
luta. Também haverá uma 
palestra sobre indústria 4.0, 
com técnicos da Fundacen-
tro, que irão explicar quais 
são as ameaças para as rela-
ções de trabalho da implan-
tação de inteligência artifi-

cial, que combina também 
armazenamento em nuvem 
na automatização das linhas 
de produção.

É muito importante a 
participação de todos em 
mais este encontro funda-
mental para fortalecermos 
a luta pelos direitos da Con-

venção Coletiva. É neces-
sário se inscrever na sede 
e subsedes para confirmar 
presença pelos tel. (11) 3651-
7200 (sede)/ 4137-5151 (Ta-
boão da Serra)/ 4616-0016 
(Cotia). Haverá transporte 
para os inscritos que preci-
sarem.

Para quem optar por ir 
com transporte próprio, é 
também preciso se inscre-
ver. O Metalcamp fica na 
Rua Austria, 533 – Cotia. 
Venha construir junto com 
o Sindicato a resistência a 
pressão patronal sobre nos-
sos direitos.
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Vai até 31 de agosto a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e 
Sarampo. Pais e responsáveis devem vacinar crianças menores de cinco anos 
e, assim, evitar que as doenças afetem seus filhos e também o conjunto da 
população.

VACINE SEU FILHO

Neste sábado, categoria discute pauta da 
luta em defesa da Convenção Coletiva

CAMPANHA SALARIAL 2018

cristiane.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Com o Sindicato, mais 
metalúrgicos conquistam PLR

A semana foi repleta de ne-
gociações vitoriosas que rende-
ram acordos de PLR para com-
panheiros e companheiras de 
empresas como Belgo, AEPI, Al-
brás, CBFA, Epson, entre outras.

É o resultado da organiza-
ção e confiança da categoria 
no Sindicato e nas comissões 
de PLR. Essa combinação é que 
resulta em propostas que são 
levadas a apreciação da assem-

bleia para votação.
Fique atento, a PLR é um di-

reito que, para valer, precisa da 
pressão dos trabalhadores. Pro-
cure o Sindicato, se você ainda 
não tem.

Rayton e Jan Lips em luta 
Os companheiros da Rayton, 

de Barueri, e da Jan Lips, de Ta-
boão da Serra, estão em luta con-
tra o atraso de pagamento. 

Os trabalhadores da Jan Lips 
voltaram ao trabalho na segun-
da-feira, 20, após uma semana 
parados. Eles fizeram a empresa 
colocar em dia os pagamentos 

atrasados. Ficou pendente o vale 
do dia 20, que a empresa se com-
prometeu a apresentar propos-
ta de regularização, a qual será 
avaliada na quinta-feira, 23, em 
nova assembleia. Eles não terão 
desconto dos dias parados e con-
quistaram estabilidade. Os tra-
balhadores seguem em estado 

de greve.
Na Rayton, os trabalhadores 

aguardam por uma solução e o 
Sindicato acionou o TRT por uma 
audiência. Além do pagamento, 
vários direitos também estão 
atrasados como férias, FGTS, vale 
transporte; além de a empresa 
ter cortado o plano de saúde.

Os diretores Carlos Aparício Clemente e Alex da 
Força participaram, na quinta-feira, 16, da oficina 

“Inclusão de Pessoas com Deficiências no Mercado 
de Trabalho”, do Cerest (Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador). Clemente deu palestra sobre 
os mitos que impedem as contratações

Oficina sobre inclusão

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 identificar o trabalhador.

Belgo Epson

Feva CBFA

AEPI Intermed

Sindicato cobra prevenção de 
acidentes na PHT

A pedido do Sindicato, 
aconteceu na terça-feira, 14, 
uma mesa redonda com a 
PHT, de Cotia, convocada pela 
Gerência Regional do Traba-
lho de Osasco. Isso porque 
o Sindicato teve notícia de 
acidentes de trabalho na em-
presa e cobrava informações, 
já que não recebeu CAT nem 
ata de reunião extraordinária 
da Cipa (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes de 
Trabalho). 

Foram quatro trabalha-
dores vítimas. O primeiro 
acidente aconteceu em 22 de 
maio de 2018, com Rodrigo 
Wagner de Oliveira, 33, que 
estava na empresa a apenas 
15 dias. O companheiro sofreu 
queimadura na perna esquer-
da, causada por forno/estufa.

Já Vandir Ribeiro Papalar-
di, 34, sofreu queimadura no 
pé direito, no acidente ocor-
rido em 3 de julho de 2018, 
num forno/estufa. Em 27 de 

julho, Rodrigo José Xavier, 
28, e Valdeci Mendes de Sou-
za, 41, também foram vítimas 
de acidentes na empresa, que 
provocaram fraturas sérias.

Os dados são das CATs 
apresentadas pela empresa 
somente na mesa redonda. A 
Gerência Regional do Traba-
lho deu prazo de dez dias para 
a empresa entregar o restante 
da documentação exigida por 
lei. O Sindicato cobra fiscali-
zação e medidas de proteção 
para evitar novos acidentes.

Conte pra gente – É 
importante o trabalhador de-
nunciar ao Sindicato sempre 
que souber de um acidente de 
trabalho. É assim que a dire-
toria pode auxiliar a vítima e 
cobrar as medidas legais para 
buscar prevenção e punição 
àqueles que comprovada-
mente tiverem sido negligen-
tes com a saúde do trabalha-
dor. Conte pra gente pelo (11) 
9-6078-0209.
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Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.brSAÚDE E SEGURANÇA



Nesta quarta-feira, 22, tem plantão de atendimento da nossa cooperativa 
de crédito na Schunk, das 11h às 13h. No dia seguinte, o atendimento 
acontece na Feva, das 10h30 às 12h30. Aproveite para conferir as 
vantagens de ser sócio da Sicoob Credmetal

SICOOB CREDMETAL 
EM COTIA
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Sindicato orienta trabalhadores com alta 
do INSS a lutar contra a medida

Desespero. Assim resumiu 
sua situação um companhei-
ro da Osram, momentos após 
constatar que sua aposenta-
doria por invalidez havia sido 
cortada pelo INSS. 

O corte aconteceu após 
a perícia, realizada em 6 de 
abril deste ano. Porém, o com-
panheiro não recebeu qual-
quer comunicação do INSS; 
pelo contrário, o site do órgão 
informa que o benefício havia 
sido concedido. O companhei-
ro – que não quer ter o nome 
divulgado – só veio a saber sua 
real situação porque procurou 
o Sindicato, na quinta-feira, 
16.

“Levei na perícia a tomo-
grafia que mostra a hérnia 
de disco, que originou a apo-
sentadoria por invalidez, em 

2005, e a eletroneuromiogra-
fia, que comprova a lesão no 
nervo ciático da perna esquer-
da. O perito olhou tudo e dis-
se que em até dez dias eu iria 
receber uma carta do INSS”, 
conta o trabalhador que, na-
quele momento, acreditou es-
tar tudo certo. 

Pente Fino – Mas a pe-
rícia do INSS fechou os olhos 
para tudo isso: o benefício foi 
cessado porque “não foi cons-
tatada invalidez”, de acordo 
com o levantamento feito pelo 
Jurídico do Sindicato. 

A conduta não é surpre-
sa, ela faz parte do pente fino 
que o INSS realiza nos bene-
fícios por invalidez. O órgão 
propaga que foram cortados 
80% dos benefícios analisados, 
dando a entender que existe 

Meritor ganha de virada sobre Alclean
SOCIETY

O time da Meritor foi 
um dos destaques da roda-
da do 25º Campeonato de 
Futebol Society. Eles come-
çaram a partida perdendo 
para Alclean, por 2X0, mas 
correram atrás do prejuízo 
e viraram o placar, que ter-
minou com vitória de 5 a 3 
sobre a Alclean. Outro desta-
que foi a MKS, que ganhou 
da Ctrens por 10X1. Confira 
os demais resultados: Cinpal 
5 X 3 AEPI; Apax 4X6 Unifil-
ter; Liceu (MSC) 1X4 Atlético 
Cinpal; CBFA 8X3 Rossini; 
Robert Bosch 2X2 Spaal; 
Aepi 0X1 Bosch Tec e Tuba 
4X2 Danfoss.

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Portal do Sol
Hotel Fazenda
Desconto: 10% para sócios 
Estr. Municipal do Bairro dos 
Pereira, km 5,5 – Socorro
Mais informações: 
www.portaldosolhotelfazenda.com.br

INJUSTIÇA

Outro problema é que a 
área fabril da Osram, que fica-
va em Osasco, não existe mais.

O Sindicato fez contato 
com a empresa e busca al-
ternativas jurídicas junto ao 
INSS. 

Denuncie – É impor-
tante que os trabalhadores 
que se encontrem em situa-
ção semelhante procurem o 
nosso Jurídico e/ ou a nossa 
diretoria. “Vamos procurar 
reunir o maior número de 
casos para buscar solução 
perante as autoridades”, 
afirma o secretário-geral do 
Sindicato, Gilberto Almazan.

As denúncias podem 
ser feitas pessoalmente, 
na sede/ subsedes, ou pelo 
Whatsapp Sindmetal (11) 
9-6078-0209.

Prazo de 30 anos para reclamar 
FGTS atrasado acaba em novembro

O prazo para que o traba-
lhador possa reclamar depósitos 
em atraso do FGTS irá mudar de 
30 anos para 5 anos, a partir de 
14 de novembro. Por isso, o Sin-
dicato alerta aos companheiros 
que verifiquem seus extratos o 
quanto antes. Se houver atrasos 
de depósito superiores a cin-
co anos, é preciso correr para 
garantir que a Justiça leve em 
consideração todo o período da 
dívida.

É possível acompanhar os 
depósitos pelo aplicativo FGTS, 
disponibilizado pela Caixa.

Um exemplo é o caso dos tra-
balhadores da Feva, de Cotia, o 
Sindicato entrou na Justiça para 

reclamar os 12 anos de atraso 
nos depósitos de FGTS. Se a de-
núncia dos trabalhadores tivesse 
ocorrido a partir de novembro, 
isso não seria mais possível. Si-
tuação semelhante enfrentam os 
trabalhadores da ADI. 

Tudo isso porque em 2014, 
a maioria dos ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
acompanhou o voto de Gilmar 
Mendes, que derrubou o prazo 
de 30 anos para reclamações. A 
decisão foi de que o prazo seria 
de 5 anos, o mesmo dado a ou-
tras reclamações trabalhistas.

Procure os diretores, sede/ 
subsedes ou denuncie pelo What-
sapp Sindmetal (11) 96078-0209.

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

uma legião de golpistas sugan-
do os seus recursos. Mas o fato 
é que trabalhadores estão ten-
do sua única forma de susten-
to cortada. “Eles simplesmente 

viraram as costas”, lamenta o 
companheiro, com os olhos 
marejados e muito preocupa-
do em garantir o sustento da 
esposa e dos dois filhos.

Pousada Vale 
dos Pássaros 
Desconto: 15% para sócios 
R Brasiliense Vergílio Manuel 
Xavier, 1100 – Ibiúna
Mais informações: 
www.valedospassaros.com

Pousada do 
Sossego 
Desconto: 10% para sócios 
Rod. Dr. Angelo Mérola, 178 - 
Fazenda Santo Antonio - Lindóia
Mais informações: 
www.lindoiahoteis.com.br 


