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Veja o que pensam 
os candidatos sobre 
nossas pautas P.4

Categoria fecha pauta de reivindicações 
neste sábado, em assembleia, na sede

Campeonato entra 
na fase de quartas 
de final P.4

Mais um 
metalúrgico 
perde 
aposentadoria
Mesmo com doença 
grave, companheiro 
Fernando Salomão 
perdeu a aposentadoria 
por invalidez, em pente-
fino do INSS. P.4

DEFENDA SEUS 
DIREITOS

Sindicato convoca a categoria para assembleia que irá discutir a nossa pauta de reivindicações  P.3

AFernando está indignado

Com pressão, trabalhadores da JL garantem PLR  P.3
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As eleições se aproximam 
e mais uma vez estará em nos-
sas mãos decidir os rumos de 
nosso país.  O Brasil vem en-
frentando sucessivas crises de 
caráter moral e econômico e, 
graças à democracia, estará no 
voto de todos nós a chance de 
buscarmos dias melhores. Fi-
car reclamando depois é algo 
que de fato em nada adianta.

Mas, diante de tanta infor-
mação e de tanta desilusão 
com a classe política, como 
saber de fato quais candidatos 
escolher?  Em primeiro lugar 
é preciso entender e saber que 
nada irá mudar caso não cui-
darmos da Política em nosso 
país. É na Assembleia Legisla-
tiva, na Câmara Federal, no Se-
nado e no Palácio do Planalto 
que o destino e as decisões po-

líticas são tomadas e, portanto, 
dizer que não se interessa por 
política é tudo o que os piores 
políticos querem.

Com esta consciência, in-
forme-se, dedique um pouco 
de seu tempo para conhecer os 
candidatos que irão, de fato, 
fazer valer à pena seu voto.  
Para nós, trabalhadores e tra-
balhadoras, mais do que nunca 
é preciso votar em candidatos 
e candidatas que representem 
nossos interesses. Em gente 
com Ficha Limpa, que irá lu-
tar por nossos direitos e pela 
criação de empregos de forma 
constante e pelas causas so-
ciais. Analise, debata, converse 
com seus companheiros e com-
panheiras em casa, no local de 
trabalho, nos sindicatos. 

Nunca é demais lembrar 

que nossa responsabilidade 
neste momento é enorme. Vo-
tar errado ou não votar, cer-
tamente fará toda a diferença 
para o país que temos e aquele 
que queremos. Está em nossas 
mãos!

A Convenção Coletiva dos 
metalúrgicos de Osasco e re-
gião garante proteções me-
lhores que a legislação aos 
trabalhadores vítimas de aci-
dente de trabalho. Uma delas 
é a estabilidade devido a aci-
dente de trabalho. Enquanto 
a lei garante apenas 12 meses 
após o retorno ao trabalho, a 
Convenção assegura estabili-
dade até a aposentadoria, para 
aqueles companheiros que so-
freram redução parcial de sua 
capacidade laboral.  

Temos uma cláusula que 
também determina que os 
trabalhadores vítimas de aci-
dente sejam reabilitados em 
outras funções na própria em-

presa, por meio de iniciativa 
conjunta entre empresa e Pre-
vidência Social.

No caso de indenização 
por morte ou invalidez, a le-
gislação não oferece nenhuma 
indenização ao trabalhador. 
Já, graças à Convenção, o me-
talúrgico tem direito a uma 
indenização equivalente a um 
salário nominal em caso de 
invalidez ou em caso de mor-
te. Se a causa for acidente ou 
doença do trabalho, a indeni-
zação será paga em dobro.   

Cresce o número de compa-
nheiros que procuram o nosso 
Sindicato em busca de um socor-
ro diante do desespero que é ser 
surpreendido pela notícia de que 
seu benefício foi cortado pelo 
INSS. Como mostramos mais 
uma vez nesta edição (leia na 
p.4), outro companheiro, vítima 
de doença grave e incapacitante, 
teve sua aposentadoria por inva-
lidez cortada pelo pente-fino co-
locado em prática pelo governo 
Temer.

Temos várias lições a tirar 
destes casos. A primeira delas é 
que é fundamental para o traba-
lhador ter o apoio da estrutura 
do seu Sindicato e de uma Con-
venção Coletiva que contemple 
direitos que possam assistir o 
trabalhador vítima de doença e 
acidente de trabalho. Isso é re-
sultado da luta, da organização 

e da capacidade de pressão da 
categoria. Apoio e estrutura que 
se fazem decisivos em momentos 
como estes que atravessam tra-
balhadores vítimas do descaso 
do INSS e do governo federal. 

Por isso, fazemos o chama-
do: participe da assembleia deste 
sábado, 22. Será o momento de 
definirmos nossa pauta de rei-
vindicações, apontar priorida-
des e fortalecer a nossa organi-
zação para enfrentar a ofensiva 
patronal sobre direitos tão valio-
sos como o que garante estabili-
dade para vítimas de acidentes e 
doenças ocupacionais.

Outra lição muito importan-
te é que precisamos analisar as 
propostas dos candidatos à Pre-
sidência, Senado e Câmara dos 
Deputados tendo em vista a pau-
ta dos trabalhadores. Ver qual é 
o compromisso com o enfrenta-

mento aos retrocessos que colo-
cam o trabalhador em condição 
de insegurança, inclusive em re-
lação a Previdência. Neste senti-
do, apresentamos também nesta 
edição (leia na p.4) um quadro 
comparativo para ajudar nessa 
análise.

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 29 anos, operários da Roleta, 

em Barueri, cruzavam os braços 

em protesto contra desrespeito 

a várias cláusulas da Convenção 

Coletiva, incluindo piso salarial e 

condições dignas de trabalho.
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2 VTopinião
De julho para agosto, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 
apresentou estabilidade na média de preços com a taxa em 0,00%. Na 
comparação agosto/2017 - agosto/2018, o crescimento é de 3,64%, de 
acordo com o Dieese

INFLAÇÃO 

CARLOS MARX/SINDMETAL

Participe da assembleia deste sábado.

CURTAS

O Conselho Nacional de Saú-
de discutiu na quarta-feira, 
12, o aumento das taxas de 
mortalidade infantil e ma-
terna. Segundo o Ministério 
da Saúde, em 2016, acontece-
ram 64,4 óbitos de mulheres 
por 100 mil nascidos vivos. 
“O que está causando a mor-
talidade materna e infantil é 
a política de austeridade e a 
redução de investimentos”, 
alertou o conselheiro nacio-
nal de saúde, Cláudio Ferrei-
ra. [Fonte: Fequimfar] 

Mortalidade 
Infantil e Materna

Trabalhadores nascidos em 
setembro já podem sacar o 
abono salarial referente a 
2017. O pagamento do abo-
no do PIS/Pasep ano-base 
2017 começou no dia 26 
de julho e a liberação do 
dinheiro para os trabalha-
dores é feito de acordo com 
o mês de nascimento ou o 
número final da inscrição, 
a depender do programa. Já 
os nascidos entre janeiro e 
junho, terão o recurso dis-
ponível para saque no ano 
que vem.

PIS 2017
O número dos que passam 
fome no mundo aumentou 
e afeta 821 milhões de pes-
soas, de acordo com relató-
rio divulgado por agências 
da ONU (Organização das 
Nações Unidas). No Brasil, 
os números apontam que 
mais de 5,2 milhões de pes-
soas passaram um dia ou 
mais sem consumir alimen-
tos ao logo de 2017, 2,5% da 
população. As principais 
causas são os conflitos e 
os fenômenos climáticos. 
[Fonte: Uol]

Aumento da fome

No Brasil, há um suicídio a 
cada 45 minutos. No mundo, 
há uma tentativa a cada três 
segundos e um suicídio a 
cada 40 segundos. No total, 
chega-se a 1 milhão de sui-
cídios no planeta. Provocar 
o fim da própria vida está 
entre as principais causas 
de morte entre jovens de 15 
a 29 anos, e a sétima entre 
crianças de 10 a 14 anos. Os 
estudos mostram que 100% 
de quem se suicida têm 
uma doença mental. [Fonte: 
Agência Brasil] 

Setembro Amarelo 

Faça Valer seu Voto!.

CLAUDIO MAGRÃO, 
Secretário-Geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Envie suas dúvidas para o 
Whatsapp Sindmetal

(11) 9-6078-0209

Convenção protege acidentados  

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO
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218.208 mil foi a quantidade de automóveis licenciados em agosto, 
um crescimento de 14,8% em relação a julho e 13,0% em relação 
a agosto de 2017. No acumulado de janeiro a agosto, de 2018, o 
crescimento foi de 13,2% [Fonte: Dieese] 

CRESCIMENTO SETOR 
AUTOMOTIVO 

Sábado é dia de definir pauta de reivindicações 
da luta em defesa da convenção coletiva

Cotia – Os trabalhado-
res da JL Competições estão 
entre os metalúrgicos que já 
estão com a PLR aprovada. 

Jandira/Barueri  – 
Os companheiros da Rossini 
aprovaram cronograma de 
pagamento, proposta nego-
ciada em audiência realizada 
no Ministério Público do Tra-

balho, em Barueri, a pedido 
do Sindicato. 

Osasco – Os compa-
nheiros da CAF também fe-
charam PLR, com o apoio do 
Sindicato. 

Taboão da Serra  
– PLR garantida também 
para os companheiros da 
Carmona. 

cristiane.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Cresce acordos de PLR na base 
Os acordos de PLR (Partici-

pação de Lucros e Resultados) 
beneficiaram mais metalúr-
gicos de Osasco e região. Isto 
graças ao apoio que o Sindicato 
tem dado aos companheiros. 
Você sabia que mesmo prevista 
na CLT, a PLR deve constar em 
acordo coletivo? Este é mais um 
motivo para mantermos o nos-
so Sindicato forte! Veja os acor-
dos fechados na última semana: 

Mande sua denúncia ou comentário para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209. Informe o nome da empresa.
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CAMPANHA DOS METALÚRGICOS 2018

Mutirão de assembleias chega em Osasco e Taboão 
A mobilização na base 

vai ganhar força nesta quar-
ta, 19, e quinta-feira, 20, nas 
principais fábricas de Osasco 
e Taboão da Serra. Na semana 
passada, a mobilização em de-
fesa da Convenção Coletiva foi 
intensificada  nas principais 
fábricas de Barueri e Cotia, 
entre elas: Crismetal, Elubel, 

Metalfoto, Multivisão, Schun-
ck, Thorco, Tup Tech, Zoppas, 
Unifilter, Rossini, Tuba, Adel-
co, Kofar, Jas e Irrigabras. 

Durante o mutirão, a di-
retoria passou informações 
importantes para os meta-
lúrgicos sobre a economia e 
a importância de defender e 
valorizar os nossos direitos 

conquistados a base de mui-
ta luta e negociação. Hoje, 
preservados na nossa Con-
venção Coletiva, que infeliz-
mente tem data de validade: 
1º de novembro. Para defen-
de-la, a organização dos tra-
balhadores é fundamental, 
participe da assembleia des-
te sábado, 22. 

Irrigabras

Acordos

Diretor Lucas apresenta a proposta de PLR aos trabalhadores da Carmona

Os metalúrgicos de Osasco 
e região tem encontro marcado 
neste sábado, 22, para discutir 
e aprovar os principais pontos 
da pauta de reivindicações. A 
assembleia vai começar às 10h, 
na sede do Sindicato.

A participação dos com-
panheiros é necessária para a 
construção de uma pauta que 
atenda a todos. A combinação 
de um Sindicato forte com uma 

categoria mobilizada já trouxe 
muitas conquistas para os me-
talúrgicos, das quais não pode-
mos abrir mão. 

Uma das nossas maiores 
conquistas é a Convenção Cole-
tiva, que tem diversas cláusulas 
que têm mais força que a lei, 
ainda mais depois da aprova-
ção da reforma trabalhista. Sem 
a Convenção, o trabalhador aci-
dentado, por exemplo, não teria 

estabilidade até a aposentado-
ria (leia da página 2); além dis-
so, a categoria não teria um piso 
salarial acima do salário míni-
mo, bem como indenização por 
morte, entre outras garantias. 
Além disso, sem a Convenção, 
a empresa pode desrespeitar o 
direito à homologação no Sindi-
cato que fiscaliza se a rescisão 
está correta e orienta sobre os 
direitos na hora da dispensa. 

Rossini

Tuba

Multivisao

Schunck

TupTech

Líder Wilson Costa coloca em votação a proposta de PLR dos trabalhadores da CAF
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Os companheiros da Eletro Luminar terão oportunidade nesta quarta-feira, 19, 
a partir das 11h30, de tirar dúvidas e conhecer mais sobre as vantagens de ser 
sócio da Sicoob CredMetal
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Saiba a posição dos candidatos à 
Presidência sobre a pauta trabalhista 

As nossas reivindicações 
refletem o país que quere-
mos e estamos contribuindo 
para construir para nós, e 
para as gerações seguintes. 
Por isso saber a posição dos 
candidatos, principalmente 
à Presidência, sobre temas 
relevantes é fator importan-
te para que no futuro tenha-
mos representatividade de 
fato. Pensando nisso, o Diap 
(Departamento Intersindi-
cal de Assessoria Parlamen-
tar), reuniu os principais 
posicionamentos dos presi-
denciáveis, veja no quadro 
ao lado.

Campeonato entra nas 
quartas de finais 

SOCIETY

Foram definidos na 
quinta, 13, e sexta-feira, 
14, os oito times que se 
enfrentarão nas quartas 
de finais do 25º Campeo-
nato de Futebol Society: 
MKS, Wap Metal, Alclean e 
CTrens. Até o fechamento 
desta edição, os jogos de 

sexta não haviam termina-
do, eles valem mais quatro 
vagas para as quartas de fi-
nais Resultados: MKS 8 X 1 
Atletico Cinpal, Spaal 1 X 3 
Wap Metal, Robert Bosch 9 
X 9 Alclean (Pênaltis: Bos-
ch 3 X 4 Alclean), CTrens 
11 X 2 Mad Bulls Meritor.  

ELEIÇÕES 2018

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Horus Medicina 
Descontos Especiais 
Rua Erasmo Braga, 307, 
Presidente Altino, Osasco
+ informações: 11 93800-1734

INSS dá as costas a mais um metalúrgico, 
vítima de pente-fino

DESCASO

Dezesseis internações, 
amputação de dedos dos pés e 
uma dor insuportável que não 
passa nunca. Nada disso foi 
suficiente para que a perícia 
do INSS mantivesse a aposen-
tadoria por invalidez de Fer-
nando Anselmo Salomão, mais 
um companheiro surpreendi-
do pelo corte do benefício.

Fernando era prensista 
na Tecnoestamp, mas teve 
o curso de sua vida comple-
tamente transformado pela 
tromboangeíte obliterante, 
doença inflamatória que afe-
ta artérias de membros infe-
riores e superiores. Fernando 
tinha apenas 21 anos, quando 
teve o diagnóstico. “Na época, 
meu filho tinha acabado de 
nascer. A minha esposa não 
podia trabalhar porque tinha 
de cuidar de mim e dele. En-

trei em depressão e cheguei a 
pesar 40 Kg”, conta com a voz 
embargada.

Nestes 18 anos de con-
vivência com a doença foi 
afastado por quatro anos e fi-
nalmente aposentado por in-
validez, em 2005. No entanto, 
o INSS, mais uma vez, fechou 
os olhos para as evidências 
da doença – comprovadas por 
uma pilha de laudos médicos 
que o trabalhador carrega 
consigo – e resolveu suspender 
o benefício do metalúrgico.

A notícia veio depois de 
perícia realizada em 1º de ou-
tubro de 2017. “A médica pe-
gou o laudo, leu bem rápido e 
me examinou. Não perguntou 
nada e falou para ligar dali a 
uma semana para saber o re-
sultado, na central do INSS”, 
conta Fernando, repetindo, 

sem saber, a mesma história 
vivida por diversos compa-
nheiros que têm procurado o 
Sindicato após serem vítimas 
do pente-fino indiscriminado 
realizado pelo órgão, visando 
cortar “gastos”.

O Sindicato orientou o 
companheiro a entrar com 
recurso junto ao INSS e o 
nosso Jurídico analisa outras 
medidas possíveis para fazer 
o direito do trabalhador ser 
respeitado. De acordo com o 
jornal Folha de S.Paulo, pelo 
menos um a cada dez benefí-
cios pagos pelo INSS é resulta-
do de decisão judicial.

Vale a orientação: se você 
se vir na mesma situação, 
denuncie ao Sindicato, pes-
soalmente, na sede/ subsedes 
ou pelo Whatsapp Sindmetal: 
(11) 9-6078-0209.

RM Pilates
Planos de 5 a 10% de descontos  
Praça Mário Batiston, 139, Vila 
Campesina, Osasco, SP
+ informações:  
www.rmstudiopilates.com.br

Interodonto 
Convênio Odontológico
Descontos Especiais
+ informações:  (11) 3651-7211

FONTE DIAP


