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Crise na Argentina 
tem semelhanças 
com o Brasil P.4

Cartilha 
combate 
preconceito 
Ativistas se únem ao 
Espaço da Cidadania e 
lançam publicação. P.4

 Ativistas da luta pela inclusão e Espaço da Cidadania lançam cartilha

Categoria aprova pauta de 
reivindicações que prioriza 

direitos da Convenção Coletiva

Assembleia aprova pressão da 
categoria para defender direitos 
Pauta será entregue aos patrões nesta 5ª feira e mobilização vai se intensificar na região  P.3

Semi-final do 25º Campeonato de 
Futebol Society é nesta sexta P.4
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Em 2017, o Sistema de 
Acompanhamento de Greves 
do DIEESE registrou 1.566 gre-
ves, queda de 26% em relação 
a 2016, mas quantidade ainda 
bem superior aos números an-
teriores a 2013, quando eram 
realizadas cerca de 500 mobili-
zações por ano. 

Os trabalhadores da esfera 
pública realizaram 814 para-
lisações e os do setor privado, 
746. 

A maioria das greves (81%) 
foi motivada por questões de ca-
ráter defensivo. Mais da metade 
(56%) protestava contra des-
cumprimento de direitos. Em 
44%, os trabalhadores exigiam 
regularização de verbas atrasa-
das, como salários, 13º salário 
ou vales salariais. Reajuste de 

salário e de pisos foi o motivo 
de 32% das paralisações. 

Importante lembrar que 
uma greve contém mais de uma 
reivindicação. 

O DIEESE conseguiu acom-
panhar o desfecho de 570 
dessas paralisações. Em 78% 
delas, os trabalhadores con-
seguiram ter atendidas as rei-
vindicações. Apenas 535 (34%) 
greves continham dados sobre 
os meios adotados para resol-
ver o conflito. Na maior parte 
dessas (87%), o acordo foi con-
quistado com negociação dire-
ta e/ou mediada.

As greves mostram a força 
dos trabalhadores para a luta 
por direitos, para a busca da 
justiça social. As greves indi-
cam que os trabalhadores que-

rem, podem e devem intervir 
no seu destino. A solução das 
greves na mesa de negociação 
mostra a importância dos sin-
dicatos no papel de representa-
ção dos trabalhadores. 

Mais um diferencial da 
nossa Convenção Coletiva em 
relação ao previsto na legisla-
ção é o abono por aposentado-
ria ao trabalhador com 5 anos 
ou mais de serviço à mesma 
empresa, que se aposentar. 
Ele tem direito a um abono no 
valor do último salário, acres-
cido de 5% para cada ano de 
serviço que ultrapassar a cin-
co. Para o metalúrgico com 
menos de cinco anos será pago 
um abono de 5% para cada 
ano de serviço, até o limite de 
20% do seu salário.

Se esta cláusula não for 
renovada, a categoria não vai 
ter mais este direito, até por-
que a lei não garante nenhum 
benefício ou abono em caso de 
aposentadoria do trabalhador.

Este é mais um direito que 
corre risco. Por isso, participe 
das mobilizações organizadas 
pelo Sindicato em defesa da 
Convenção Coletiva. Lute por 
seus direitos!

Desemprego, arrocho, re-
tirada de direitos históricos, 
pressão sobre a Previdência, 
corte de verbas para Saúde e 
Educação. Essa é a realidade 
do trabalhador brasileiro. Mas 
ela pode ser mudada a partir 
da nossa participação nas elei-
ções de domingo, 7 de outubro.

Não é tarefa fácil, muitos 
dos companheiros e das com-
panheiras irão dizer, baseados 
na profunda decepção e des-
crença que sentem. Muito disso 
é influenciado por uma mídia 
que trata direitos dos trabalha-
dores como despesas a serem 
cortadas e casos de corrupção 
como a norma na Política bra-
sileira.

Também não podemos dizer 
que a culpa é só da imprensa. 
Muitos traíram a confiança 
do trabalhador, mas seríamos 

profundamente injustos se 
tratássemos a exceção como 
regra. E há muitos candidatos 
– que já ocupam um mandato 
ou que lutam pela sua primeira 
eleição – dispostos a lutar con-
tra o retrocesso que ai está.

Sem dúvidas, temos de 
olhar para os projetos, ver 
o quão viáveis eles são. Con-
cordamos com a entrevistada 
desta semana do programa 
Visão Trabalhista Entrevista, a 
economista Marilane Teixeira: 
nenhuma proposta de cresci-
mento poderá ser colocada em 
prática se não for derrubado o 
arrocho a investimentos repre-
sentado pelo teto dos gastos 
imposto pelo governo Temer. 
Temos de questionar os candi-
datos sobre isso. 

Assim como não podemos 
reeleger deputados e senadores 

que votaram a favor da refor-
ma trabalhista e da terceiriza-
ção. Estes são verdadeiros ini-
migos do trabalhador, a quem 
devemos combater. Para isso, 
sua participação nas urnas é 
decisiva.

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 28 anos, metalúrgicos de 

Osasco e região aprovavam a 

pauta da Campanha Salarial, em 

assembleia na Sede.

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
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REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

Sócios e seus dependentes têm descontos especiais em especialidades 
como cardiologista, ginecologista, psiquiatra e psicólogo da Clínica 
Horus Atende. Agende sua consulta pelo whatsapp 11 93800-1734 ou 11 
96431-7247. O atendimento acontece na sede

MÉDICO COM 
DESCONTO 

CARLOS MARX/SINDMETAL

Depende do seu voto.

CURTAS

No sábado, 22, uma roda de 
música no Sindicato dos Quí-
micos, em Osasco, marcou o 
encerramento das atividades 
que celebraram os 50 anos 
da Greve de 1968. A atração 
musical reuniu diversas li-
deranças sindicais, inclusive 
que viveram aquele período. 
Já em 17 de setembro, uma 
sessão de filmes também nos 
Químicos lembrou os 47 anos 
da morte de Zequinha Barre-
to, líder operário durante os 
anos de chumbo. 

50 Anos da 
Greve de 68

Após ganhar força entre 
um grande grupo de mu-
lheres, principalmente nas 
redes sociais com a hashtag 
#EleNão, o Movimento con-
tra Bolsonaro (PSL) chegou 
na semana passada ao fute-
bol. Em menos de dois dias 
a Gaviões da Fiel publicou 
notas que lembraram a luta 
da torcida contra a ditadu-
ra militar, e se posicionou 
contra o candidato à presi-
dência. A Jovem do Santos 
também lançou manifesto 
contra Bolsonaro e a fa-
vor da democracia. [Fonte: 
Agências de Notícias] 

Torcidas na 
Política

As centrais sindicais emiti-
ram nota conjunta de repú-
dio à candidatura de Jair Bol-
sonaro (PSL) à presidência 
da República, e afirmam que 
o candidato representa o re-
trocesso e ameaça ao retorno 
da ditadura militar. “O hori-
zonte que ele nos apresenta 
é de um país marcado pela 
exploração do trabalhador, 
pela violência, pelo racismo, 
pela discriminação, pela re-
pressão”. Leia a íntegra no 
www.sindmetal.org.br 

Centrais contra 
retrocessos 

Dos países da América La-
tina, o Brasil tem o menor 
número de mulheres no 
Poder Legislativo. Dos 513 
Deputados Federais, apenas 
54 são mulheres, ou 11%. 
No Senado elas não passam 
de 16%. O estudo foi divul-
gado em agosto pela Celag 
(Centro Estratégico Latino-
-americano de Geopolítica). 
[Fonte: Brasil de Fato] 

Mulher em Foco 

2017: maioria das greves foi para manter direitos.

Envie suas dúvidas para o 
Whatsapp Sindmetal

(11) 9-6078-0209

Convenção Coletiva garante 
abono por aposentadoria

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

CLEMENTE, 
Diretor técnico do Dieese
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Eles não desistiram de mexer no direito do trabalhador a aposentadoria. Em 
reunião com empresários, em Nova Iorque, Michel Temer disse que vai procurar 
o presidente eleito para propor a retomada da reforma da Previdência tão logo 
as eleições de outubro sejam concluídas. [fonte: Ag.Brasil]

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

Metalúrgicos da região aprovam pauta a 
ser entregue na Fiesp nesta quinta

CAMPANHA DOS METALÚRGICOS 2018

Belgo

Após o mutirão de as-
sembleias que percorreu as 
principais fábricas da base do 
Sindicato, os metalúrgicos de 
Osasco e região atenderam à 
convocação da diretoria e par-
ticiparam no sábado, 22, de as-
sembleia, na sede. Discutiram 
e aprovaram a pauta de reivin-
dicações da categoria, que será 
referendada nos próximos dias 
em assembleias nas portas de 
fábricas e entregue aos patrões 
na próxima quinta-feira, 27, na 
Fiesp (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo), em São 
Paulo. 

A pauta tem como principal 
eixo a defesa da Convenção Co-
letiva, a qual reúne mais de 100 
garantias importantes em defe-
sa de direitos, saúde e seguran-
ça dos metalúrgicos. “Só unidos 
vamos ter voz e a Convenção 
será a voz de todos”, avalia tra-

balhadora da Zoppas. 
A programação da assem-

bleia trouxe informações im-
portantes da conjuntura po-
lítica e econômica do país. O 
técnico do Dieese, Altair Garcia, 
disse que, na hora das negocia-
ções, os trabalhadores devem 
ficar de olho no PIB (soma de 
todas as riquezas produzidas 
pelo país), no índice de produ-
ção industrial e de faturamento 
da indústria. Também reforçou: 
temos de lutar por direitos im-
portantes que foram conquista-
dos à base de muita luta. 

“É um momento emblemá-
tico e importante. Temos que re-
cuperar o nosso protagonismo, 
senão vamos retroceder para a 
década de 1930”, alertou Altair, 
que orientou a categoria a ficar 
de olho também nas eleições.

Durante a assembleia, o 
presidente Jorge Nazareno e o 

cristiane.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Semana repleta de vitórias para 
a categoria em toda a região

Os últimos dias foram re-
pletos de negociações vitorio-
sas nas metalúrgicas Danfoss, 
Alclean, Budai e Sinderfer. 
Na Danfoss, em Osasco, o va-
lor negociado pelo Sindicato 
para a PLR pode alcançar a R$ 
8.868,54.

Já na Sinderfer, de Vargem 
Grande Paulista, os trabalhado-
res não aceitaram a proposta 
inicial feita pela empresa e se 
organizaram junto com o Sindi-
cato para brigar por mais. Eles 
ameaçaram entrar em greve 
para buscar sua reivindicação. 
Diante da força dos trabalha-
dores, a empresa atendeu a rei-
vindicação dos companheiros. 
A proposta foi aprovada e os 
companheiros viram o valor da 
unidade e do Sindicato.

Além de aprovarem PLR, 
os trabalhadores da Budai tam-
bém definiram uma pauta de 
reivindicações, que inclui a re-
gularização do FGTS em atraso, 
a PLR de 2019, convênio médi-
co e eleição de delegado sindi-
cal.

É o mesmo caminho que 
os companheiros da Alclean 
vão percorrer. Eles usaram o 
Whatsapp Sindmetal para ex-
por seus descontentamentos, 
chegaram junto do Sindicato 
na assembleia e, agora, estão 
na luta pela PLR.

Faça o mesmo! Lute e use 

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

Diretor Sertório submete proposta de PLR na Budai
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os instrumentos de comuni-
cação do Sindicato para for-
talecer a organização: envie 
denúncias para o Whatsapp 

Sindmetal (11) 9-6078-0209, via 
sindmetal.org.br, sede/ subse-
des ou fale com os diretores 
nas fábricas.

Companheiros da Danfoss, de Osasco, aprovam PLR

Trabalhadores da Sinderfer insistem e conseguem melhorar a PLR

secretário-geral do Sindicato, 
Gilberto Almazan, passaram 
informações sobre a base, re-

forçaram a importância da 
unidade para impedir retro-
cessos, como a terceirização, 

Jorge detalhou desafios da nossa luta pelos direitos da Convenção

Meritor

Dinatecnica

Spaal

Principais pontos da pauta
Garantir as cláusulas da Convenção Coletiva 
Garantir que o Sindicato acompanhe as homologações 
Contribuição para o custeio sindical
Proibir terceirização nas atividades fins 
Proibir contrato intermitente

e destacaram a necessidade de 
defender a convenção. “Este 
ano não será fácil, a negocia-
ção será mais difícil do que as 
dos anos anteriores, vai exigir 
muita luta de toda a catego-
ria e vai exigir mais, cada vez 
mais, organização dos traba-
lhadores”, Jorge. 

Mobilização – Este 
mesmo alerta foi passado para 
os companheiros durante o mu-
tirão de assembleia que percor-
reu as metalúrgicas da região e 
teve encerramento na semana 
passada nas fábricas de Osasco 
e Taboão da Serra, como Alka3, 
Belgo, Meritor, Metalsa, Arba-
me, Cinpal, Alulev, Bomax, Di-
natecnica, Florio, Spaal, WTT. 
As assembleias contribuíram 
para demonstrar a importância 
que cada trabalhador tem na 
defesa da Convenção Coletiva. 
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Encontro lança cartilha e mostra que inclusão é atitude 
Dar visibilidade para a in-

clusão de pessoas com deficiên-
cia é o que move o Espaço da 
Cidadania e seus parceiros pela 
inclusão, que mostraram na ter-
ça-feira, 18, durante lançamento 
da cartilha “Inclusão é Atitude! 
Qual é a tua?” uma verdadeira 
enxurrada de representativida-
de do começo ao fim. O evento 
aconteceu na sede do Sindicato 
e contou com representantes de 
diversas entidades. 

Para o presidente do Sin-
dicato, Jorge Nazareno, “ações 

Conheça quem são os 
finalistas do 25º Campeonato 

SOCIETY

O 25º Campeonato de 
Futebol Society já definiu 
todos os seus times fina-
listas. Wap Metal, Alclean, 
Adelco e Bar 100 Lona Li-
ceu vão brigar pelo título 
de campeão. A semifinal 
acontece na próxima sex-
ta-feira, 28, quando enfim 
vamos conhecer quem en-

trará na batalha pelo pri-
meiro lugar. 

Resultados: MKS 
2X3 Wap Metal, Alclean 
2X0 CTrens, Adelco 2X1 
Danfoss, Bar 100 Lona Li-
ceu 7X6 Cinpal Matriz. Os 
resultados de todos os jo-
gos estão no www.sindme-
tal.org.br 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

Crise na Argentina chama atenção para o Brasil
ELEIÇÕES 2018

Recuperar a economia do 
país foi a grande promessa do 
presidente da Argentina, Mau-
ricio Macri, na campanha de 
2015. No entanto, a exemplo 
do Brasil sob o governo Temer, 
a Argentina não decolou como 
o prometido. E a atual crise do 
país vizinho chama atenção 
para os cuidados que os bra-
sileiros devem ter nas eleições 
deste ano, em 7 de outubro. 

Em entrevista ao Visão 
Trabalhista Entrevista, a eco-
nomista Marilane Teixeira, 
disse que a situação é muito 
semelhante com a que vive-
mos no Brasil e que, assim 
como Temer, Macri apostou 

na política de austeridade fis-
cal, ou seja, reduzir os gastos 
públicos ao mínimo para que 
a economia retomasse. 

“Assim como no Brasil, esta 
estratégia não resultou na re-
dução do nível de desemprego, 
hoje a Argentina está com a 
taxa de desemprego acima de 
dois dígitos, mais de 10%. Acen-
tuou o processo de inflação e 
praticamente 25% da popula-
ção vive abaixo da linha da po-
breza”, explicou Marilane. 

Hora de Mudar – 
Para que o Brasil não caia na 
mesma crise, a economista 
orienta os brasileiros a fica-
rem de olho na posição dos 

presidenciáveis e adianta que 
não tem como a economia do 
país voltar a crescer sem a re-
vogação da Emenda Constitu-
cional 95, que corta gastos da 
saúde e educação, e da refor-
ma trabalhista. 

“É preciso cobrar do seus 
candidatos posicionamento 
também sobre a Previdência 
Social. Eles falam pouco [so-
bre este assunto], não querem 
se expor, mas está nas mãos 
deles [do próximo presidente] 
alterar isso [a reforma da Pre-
vidência]”, alerta Marilane. 

Acesse o www.sindmetal.
org.br e assista a este e outros 
programas na íntegra. 

Fique sócio e fortaleça a luta por nossos direitos

Solicito minha inscrição no quadro desta entidade de acordo com as normas estatutárias em vigor. Direitos de associação válidos após desconto da primeira mensalidade. Autorizo desconto em folha.

Osasco, ________de __________________de___________.                  Assinatura__________________________________________________

Nome*                                  Sexo         F             M 

Local de Nasc.                         Data de Nasc.   Nome da mãe*     

 

Estado Civil             solteiro              casado(a)                    separado(a)         viúvo(a)        amasiado(a)              outros       Nº de filhos       

Cel. (            )               Tel. Res. (            )                  Tel. Com. (              )

E-mail

Endereço*
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OUTRAS FORMAS DE CONTATO:             Facebook                                                                                                                    

Preenchimento obrigatório (*) 

EMPRESA*                 Cidade*

Admissão*                           Função                              CTPS Nº   

Série                    RG*                                                 CPF

ESCOLARIDADE              fundamental                  ensino médio                superior                 pós-graduação

** de acordo com  
o Censo2010 - IBGE

Branca

Preta 

Amarela

Indígena

Parda

Cor ou raça é**

RECORTE E ENTREGUE AOS DIRETORES OU NA SEDE/SUBSEDES

Clemente diz que encontro é divisor de águas na luta

como esta, seguramente, cum-
prem um papel importante e 
nos dão oportunidade de dia-
logar com pessoas que querem 
fazer uma sociedade melhor”. 
O coordenador do Espaço da 
Cidadania e diretor do Sindi-
cato, Carlos Aparício Clemen-
te, concorda: “encontro que 
pode ser divisor de águas para 
enfrentamento da discrimina-
ção no trabalho”. 

Lançamento – Ao todo, 
41 pessoas de diversas entida-
des fizeram parte da constru-

ção da cartilha, desenvolvida 
pelo Espaço e seus parceiros, 
com o principal objetivo de 
combater o preconceito e levar 
informação. O lançamento da 
publicação também aconteceu 
em outros encontros: em Ta-
boão da Serra, na quarta-feira, 
19, no Cemur, e na sexta-feira, 
21, em Curitiba, no Sindicato 
dos Metalúrgicos da Grande 
Curitiba, que realizou uma 
Conferência para celebrar o 
Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência. 

Neste ano não teremos Estação Criança para ter mais investimentos na 
luta pela manutenção dos direitos da categoria ATENÇÃO


