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Prazo para 
reclamar FGTS 
vai encolher P.3

Diferentes propostas de país passam para 
o 2º turno na eleição para presidente

Wap Metal 
vence o 25º 
Campeonato
Wap Metal fica com 
o primeiro lugar, 
em partida acirrada, 
disputada contra a 
Adelco. Já o terceiro lugar 
ficou com a Alclean, que 
venceu de virada sobre o 
Bar 100 Lona Liceu. P.4

Fernando Haddad 
(PT) e Jair Bolsonaro 
(PSL) vão disputar o se-
gundo turno das eleições 
para presidente da Repú-
blica. Ambos os candi-
datos representam pro-
postas diferentes de país, 
um mais comprometido 
com os direitos humanos 
e lutas sociais que o ou-
tro. E essa preocupação 
– ou falta dela – tem toda 
relação com as lutas e di-
reitos dos metalúrgicos 
e do conjunto dos traba-
lhadores.

Na região, foram elei-
tos seis deputados esta-
dual e federal, incluindo 
candidata que votou a 
favor da reforma traba-
lhista. P. 3

A Wap Metal e Alclean mostram união dos times

A Manifestantes expressam indignação com posições do candidato Jair Bolsonaro, contrária a livre expressão e direitos

Mais companheiros garantem PLR
Trabalhadores de 
empresas como Valvugás, 
DPaula e São Raphael 

conquistam o acordo 
de PLR, com a força do 
nosso Sindicato. P.4

A Diretor Sertório comanda assembleia na São Raphael 

INSS fornece 
prótese 
incompleta P.4

Dia 20 tem 
seminário de luta P.3
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O eleitor que não pôde votar 
no primeiro turno das eleições e 
não conseguiu justificar a ausên-
cia ainda pode preencher o for-
mulário de justificativa eleitoral 
pela internet ou entregá-lo pes-
soalmente em qualquer cartório 
eleitoral. O formulário está dis-
ponível no site www.tse.jus.br.

Há também a possibilidade 
de enviar o formulário pelo cor-
reio para o juiz eleitoral da zona 
eleitoral. O prazo para justificar 
é de até 60 dias após cada turno 
da votação.

Além do formulário, o eleitor 
deve anexar documentos que 
comprovem o motivo que o im-
pediu de comparecer no dia do 
pleito.

Pela internet, o eleitor pode 
justificar a ausência utilizando 
o “Sistema Justifica” nas pági-

Fernando Haddad (PT) e 
Jair Bolsonaro (PSL) vão dis-
putar a Presidência da Repú-
blica, no segundo turno das 
eleições. Também deu segun-
do turno para o governo do 
Estado de São Paulo, que será 
entre Márcio França (PSB) e 
João Dória (PSDB). Esse foi o 
resultado das urnas, no do-
mingo, 7. 

Tanto na disputa nacional 
quanto na estadual, históri-
cos, visões do que é desenvol-
vimento e projetos de socieda-
de se contrapõem e acendem o 
sinal de alerta para nós, tra-
balhadores. 

A visão de que o autorita-
rismo é o melhor remédio para 
as feridas do Brasil ajudou a 
subida de Jair Bolsonaro na 
preferência dos eleitores e, 
junto dele, de candidatos a de-

putado estadual, federal e Se-
nado alinhados com uma visão 
de Brasil que não condiz com 
os interesses dos trabalhado-
res. Trabalhadores e traba-
lhadoras, pobres, moradores 
das periferias, estão entre os 
eleitores que deram seu aval 
a esse projeto, movidos por 
um revanchismo, influencia-
do pela cobertura midiática e 
pesquisas, que - mais que dar 
resultados - indicavam um ca-
minho: o da polarização, que 
tanto mal tem feito ao Brasil.

O acirramento de ânimos 
não serve aos trabalhadores. 
Tampouco, não é à bala que o 
desemprego será resolvido. O 
trabalhador tem de ter lado, 
tem de estar ao lado de quem 
defende seus direitos. Por isso, 
a diretoria do nosso Sindica-
to fechou posição em apoio a 

Fernando Haddad e a Márcio 
França. Entendemos que este 
caminho tem proposta clara 
para geração de emprego e 
renda, que ele sinaliza o res-
peito aos direitos humanos, os 
direitos dos mais pobres, dos 
trabalhadores. 

Respeitamos aqueles que 
discordam. O debate é neces-
sário e é fundamental para a 
Democracia. Vamos a ele, sem 
revanchismo e violência. O 
trabalhador só perde quando 
se divide e quem ganha são os 
patrões. Afinal, quem irá ga-
nhar se acabar o 13º salário, 
por exemplo? Você tem até o 
dia 28 de outubro para anali-
sar. Pense nisso!
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Há 30 anos, os brasileiros 

comemoravam a promulgação da 

Constituição Federal que, até hoje, 

assegura ao povo liberdade de 

pensamento, entre outros direitos

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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2 VTopinião
O Sindicato disponibiliza aos interessados exemplares da cartilha “Inclusão é 
Atitude! Qual é a tua?”, produzidos em parceria com o Ministério do Público do 
Trabalho. O objetivo é fortalecer o papel das Cipas no convívio e inclusão das 
pessoas com deficiência. Adquira a sua: (11) 3651-7200 (r. 7209/7220)

INFORMAÇÃO 
PARA INCLUSÃO

AG. SENADO

Estamos com quem defende nossos direitos.

CURTAS

Foi sancionada na quarta-fei-
ra, 3, a lei (13.721/18) que dá 
prioridade no exame de cor-
po de delito às mulheres víti-
mas de violência doméstica, 
às crianças, adolescentes, ido-
sos e pessoas com deficiência. 
Esse exame, feito por médi-
cos periciais no IML (Instituto 
Médico Legal), reúne elemen-
tos que indicam a prática de 
um crime e pode concluir e 
produzir provas para iden-
tificar o autor da violência. 
[Fonte: Agência Câmara] 

Mulher em Foco 

Acordo vantajoso para quem? 
Desde a implementação da 
reforma trabalhista, o núme-
ro de demissão por acordos, 
sem a presença de sindicatos, 
já passa de 109 mil, segundo 
dados do Caged (Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desem-
pregados). Na prática, com 
estes acordos, os trabalhado-
res perdem direitos, como: o 
seguro-desemprego, recebem 
metade do aviso prévio e ape-
nas metade da multa do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço). 

Demissão por 
acordo?

Mortalidade por infecção 
generalizada em hospitais 
públicos é mais que o dobro 
da registrada nos privados 
(42,2% contra 17,7%). Entre 
as causas, estão falta de lei-
tos de UTI e diagnóstico tar-
dio por todo o país. Os dados 
fazem parte de estudo feito 
pelo Ilas (Instituto Latino 
Americano de Sepse). Para 
não ajudar, o valor dos gas-
tos a serem gastos na área 
da saúde estão congelados 
por 20 anos. Seu candidato 
à presidência pretende mu-
dar isso? [Com Folha de SP] 

Investimento na 
Saúde? 

O Brasil tem 1935 casos de 
sarampo confirmados em 
2018, segundo informações 
do Ministério da Saúde di-
vulgadas na quarta-feira, 3. 
O país enfrenta atualmente 
dois surtos da doença nos 
estados do Amazonas (1.525 
casos) e Roraima (330). To-
dos estão relacionados à 
importação. Até o momento, 
foram confirmados 10 mor-
tes, sendo 4 em Roraima, 4 
no Amazonas e 2 no Pará.

E o sarampo? 

Os médicos falam e 
as propagandas também: 
quanto mais cedo o diag-
nóstico do câncer for feito, 
mais eficaz poderá ser o tra-
tamento. Com o de mama, 
não é diferente — se identi-
ficado ainda em estágio ini-
cial, as chances de cura são 
superiores a 90%, segundo 
o Ministério da Saúde. Para 
isso, realizar exames com 
regularidade é essencial. 

A mulher pode come-
çar com o autoexame da 
mama e observar se existe 
algo diferente, como caro-
ços, nódulos. Mas, ele não 
é suficiente para confirmar 
ou afastar 100% a possibili-
dade da doença. Para isso, é 
necessário procurar um mé-

dico especializado para que 
sejam realizados exames de 
laboratório capazes de de-
tectar a presença do câncer, 
como a mamografia.

Outubro Rosa – A 
campanha tem o objetivo de 
compartilhar informações 
sobre o câncer de mama - o 
mais comum entre as brasi-
leiras, e promover a cons-
cientização sobre a doen-
ça, proporcionando maior 
acesso aos serviços de diag-
nóstico e contribuindo para 
a redução da mortalidade. 
Por isso, companheiras, so-
licite ao seu médico as guias 
para realização de exames 
e exijam que eles sejam fei-
tos, porque é obrigação do 
Estado garantir este direito. 

Diagnóstico precoce é aliado 
na luta contra o câncer

Se descoberto a tempo, câncer tem grandes chances de cura
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Diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos de

Osasco e Região

nas do TSE ou dos tribunais re-
gionais. No formulário online, o 
eleitor deve informar seus dados 
pessoais, declarar o motivo da 
ausência e anexar comprovante 
do impedimento para votar.

O requerimento de justifica-
tiva gerará um código de pro-
tocolo que permite ao eleitor 
acompanhar o processo até a 
decisão do juiz eleitoral. A jus-

tificativa aceita será registrada 
no histórico do eleitor junto ao 
Cadastro Eleitoral.

Segundo turno - Quem não 
votou no primeiro turno e nem 
justificou não fica impedido de 
votar no segundo turno, dia 28 
de outubro. Faça valer o seu di-
reito, informe-se sobre os proje-
tos dos candidatos e vote. [fonte: 
Ag.Brasil]

Eleitores ausentes no 1º turno podem votar no 2º turno
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Eleitor tem 60 dias para justificar ausência
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Confira a agenda do plantão da Sicoob Credmetal na Subsede 
Taboão: 19 de outubro, 9 e 23 de novembro, sempre das 9h às 18h. 
Aproveite para ficar sócio e usufruir de todas as vantagens da sua 
cooperativa de crédito.

SICOOB CREDMETAL 
EM TABOÃO

Disputas para presidente e governador vão 
para o 2º turno; região terá 6 deputados

cristiane.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Sindicato cobra FGTS atrasado em 
metalúrgicas da região

O Sindicato fez reuniões 
com os metalúrgicos da Metal-
forja e da Trawmac, de Cotia, 
para avaliar com eles os me-
lhores caminhos da luta pela 
regularização dos depósitos 
do FGTS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço). 

Em média, as empresas 
não depositam o dinheiro na 
conta dos trabalhadores há 10 

anos. O Sindicato orientou os 
companheiros a requisitarem 
seu extrato analítico junto a 
Caixa para que seja feita a 
análise do que pode ser feito.

Na maioria dos casos, o 
caminho é a negociação, luta 
e também medidas Jurídicas. 
É o que o Sindicato tem feito 
com a Feva, por exemplo. Na 
segunda-feira, 8, houve au-

diência com a empresa, que 
tem 12 anos de depósitos a 
regularizar. Até a conclusão 
desta edição, ainda não havia 
o resultado.

É importante acompanhar 
mensalmente os depósitos do 
FGTS e cobrar as empresas 
que atrasam, até porque o pra-
zo para reclamações na Justiça 
vai encolher (leia ao lado).

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

ELEIÇÕES 2018

Sindicato 
conquista 
desjejum na Ital

Os candidatos Fernando Ha-
ddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) 
irão disputar o segundo turno das 
eleições para Presidência da Repú-
blica. Bolsonaro obteve 46,03% dos 
votos e Haddad, 29,28%

Também vai ter segundo tur-
no na eleição para o governo do 
Estado de São Paulo, entre Márcio 
França (PSB) e João Dória (PSDB). 

Para as duas vagas para repre-
sentar São Paulo no Senado, foram 
eleitos Major Olimpio (PSL) e Mara 
Gabrilli (PSDB).

A região de Osasco terá seis re-
presentantes, no Legislativo federal 
e estadual. Para a Câmara dos De-
putados, se reelegeu Bruna Furlan 

(PSDB) que votou a favor da reforma 
trabalhista, contra os trabalhadores. 
Gilmaci Santos (PRB) e Analice Fer-
nandes (PSDB) foram reeleitos para 
a Assembleia Legislativa de São Pau-
lo; também entraram Emidio de Sou-
za (PT), Aprígio (Podemos) e Ataíde 
Teruel (Podemos).

A Câmara dos Deputados e 
o Senado que saem das urnas se 
mantiveram favoráveis aos inte-
resses dos patrões, com crescimen-
to da força do conservadorismo 
e de pautas reacionárias, que vão 
contra os direitos humanos e dos 
trabalhadores. Serão essas duas 
Casas que vão votar projetos im-
portantes para nós, trabalhadores, 

como a reforma da Previdência. 
Mais do que nunca, a nossa capa-
cidade de pressão e organização 
serão os grandes diferenciais para 
que não aprofundem os ataques 
sobre nossos direitos.

Além disso, entre os projetos 
em disputa para a Presidência da 
República, fica muito clara, de um 
lado, a posição da campanha do 
candidato Bolsonaro de cortar direi-
tos, como o 13º salário; e, de outro, a 
defesa dos direitos dos trabalhado-
res e dos direitos humanos defendi-
da pelo programa de Haddad. 

É hora de fortalecer a unidade 
dos trabalhadores para escolher o 
presidente e o governador que mais 

Companheiros da Valvugás conquistam PLR com apoio do Sindicato 

Manuela e Haddad estão no 2º turno Bolsonaro também volta às urnas 

estejam alinhados com a necessi-
dade de gerar empregos e com a 
defesa dos direitos humanos e dos 
trabalhadores. Ao mesmo tempo, 
teremos de cobrar dos eleitos por 

nossa região, para a Câmara e para 
a Assembleia Legislativa, mais diá-
logo com os trabalhadores para que 
tenham atuação compatível com 
nossos interesses e necessidades.

Os companheiros da Ital, 
de Cotia, iniciaram o mês de ou-
tubro colhendo o resultado da 
organização: eles conquistaram 
o desjejum há muito reivindica-
do, graças à pressão em conjun-
to com o Sindicato. Com isso, 
eles dão a direção para outros 
companheiros que ainda não 
têm este e outras reivindica-
ções: depende da organização, 
porque a maioria dos itens que 
as empresas chamam de “bene-
fícios”, na verdade são conquis-
tas, que só vêm com luta.

PLR garantida 
Também com a força do 

Sindicato, os companheiros 
da São Raphael, Valvugás e 
D’Paula conseguiram fechar 
acordo de PLR (Participação 

nos Lucros ou Resultados). 
Este é um direito, mas para 
ser respeitado precisa da 
pressão dos trabalhadores 
nas fábricas.

Se a sua empresa é uma 
daquelas que têm atrasado os 
depósitos do FGTS, é bom to-
mar uma atitude agora. Isso 
porque vai mudar o tempo 
limite que o trabalhador tem 
para cobrar empresas em falta 
com o fundo. A partir de 14 de 
novembro, o prazo vai enco-
lher de 30 para apenas cinco 
anos. 

Por isso, é importante con-
ferir o extrato dos depósitos. 

Se houver irregularidades nos 
depósitos, os sócios devem pro-
curar a assessoria do Sindicato. 

A mudança acontece por 
decisão tomada em 2014, pela 
maioria dos ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
que acompanhou o voto de 
Gilmar Mendes. 

Prazo para reclamar FGTS 
atrasado vai ficar menor

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Sindicato chama categoria 
para articular luta 

CAMPANHA METALÚRGICA 2018

As negociações da Campa-
nha deste ano não avançam, e 
está cada vez mais difícil chegar 
num resultado satisfatório para 
a categoria. Por isso o Sindicato 
convoca cipeiros, delegados sin-
dicais, Mulheres e Jovens Sind-
metal para seminário no sába-
do, 20, para que estratégias de 
lutas sejam criadas em defesa 
dos interesses dos metalúrgicos 
de todo o Estado de São Paulo. O 
encontro acontece a partir das 
9h, na sede do Sindicato. 

No ABC, a campanha dos 
metalúrgicos não está resolvida, 
embora a data-base deles seja 
em 1º de setembro. Eles aprova-
ram a entrega do aviso de greve 
para os grupos patronais e re-
jeitaram a proposta econômica 
do setor – reposição da inflação 
medida pelo INPC no período, 
3,64%. Além do reajuste, a pauta 
dos companheiros, assim como 
a nossa, defende a renovação da 
Convenção Coletiva. 

“A gente negocia com os 
mesmo grupos que os metalúr-
gicos do ABC. O que acontece 
por lá reflete por aqui, não te-
nham dúvidas. Agora é hora de 
fortalecermos nossas estraté-
gias de luta para defendermos 
os nossos direitos”, enfatiza o 
secretário-geral do Sindicato, 
Gilberto Almazan.  

Desde o início do mutirão de 
assembleias, o nosso Sindicato 
tem alertado os companheiros 
que, neste ano, as negociações 
não seriam fáceis e destacou a 
importância de defendermos 
a nossa Convenção, porque os 
patrões querem reduzir os nos-
sos direitos. Entre as cláusulas 
que os patrões de autopeças, por 
exemplo, querem mexer estão 
PLR, adicional noturno, estabi-
lidade aos trabalhadores de do-
ença ocupacional, homologação 
no Sindicato, Cipa, prevenção de 
acidentes, diversidade nas con-
tratações. 

Envie suas dúvidas para o 
Whatsapp Sindmetal

(11) 9-6078-0209
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Companheiras da D’Paula aprovam acordo de PLR PLR garantida também na São Raphael 



Em virtude do feriadão, sexta-feira, 12, o clube funciona em horários especiais: 
Secretaria das 9h às 14h / Piscina Interna e Academia fechados / Piscina externa das 
9h às 17h / Vendas de Planos das 9h às 16h. Atenção: Deixe seus exames em dia, 
antecipe para antes do feriado. Mais informações: (11) 3686-7401
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Wap Metal vence Adelco e conquista o 25º Campeonato
Acabou no sábado, 6, a 

disputa pelo título do 25º Cam-
peonato de Futebol Society, e o 
Wap Metal se consagrou como 
o grande campeão deste ano, 
ao ganhar de 3 a 0 e ainda com 
a melhor defesa da disputa. 

O Adelco e Wap Metal che-
garam ao Metalclube para o 
tudo ou nada. O Wap Metal se-
gurou a pressão do Adelco, até 
então favorito para o título, no 
minutos iniciais. O primeiro 
gol só veio no segundo tempo, 
depois dos times perderem 
grandes chances. O Wap Me-
tal abriu o placar e não parou 
mais. Enquanto isso, viu seu 
goleiro fazer ótimas defesas 
para garantir o resultado. 

Sempre presente nos cam-
peonatos, a única vez que o 
Wap Metal levou o título foi 
em 2003. “Participamos há 16 
anos do campeonato. Estou no 
time há 12, chegamos na final 
por muitas vezes e já estava na 
hora de levarmos o título. Adel-
co era favorito, mas perderam 
o melhor jogador do time, o 
que facilitou para gente crescer 
na disputa”, avaliou Maurinho. 

Para Everton, jogador da 
Adelco, Erick , que se machu-
cou durante o jogo, realmente 
fez falta. “Perdemos o nosso 
melhor jogador e acabamos 
ficando nervosos, a bola ainda 
foi por várias vezes na trave. 
Hoje não foi o nosso dia”, disse. 

SOCIETY

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Bichomania
Desconto de 25% para o sócio 
mediante apresentação da 
carteirinha na portaria
Estrada dos Pires, 1933 – 
Caucaia do Alto – Cotia – SP
+ informações: 
www.bichomania.com.br

Alclean leva o 
terceiro lugar

A briga pelo terceiro lu-
gar foi bem acirrada. Tanto 
que Alclean ganhou a disputa 
de virada. Bar 100 Lona Liceu 
abriu o placar e logo em segui-
da fez o segundo gol. Foi quan-
do Alclean não mediu esforços 
e empatou. Depois disso, Liceu 
ainda fez mais um gol, mas 
o Alclean foi para cima e fez 
mais quatro. Placar final: Al-
clean 6 X 3 Bar 100 Lona Liceu. 

“Foi bem disputado, mas 
colocamos a bola no chão, fo-
mos para cima e vencemos. A 
meta para o próximo ano é ser-
mos campeão”, adianta Clecio. 

Nelson, do Liceu, confirma 
que “no começo o time estava 
bem empenhado, mas no de-
correr do jogo veio o cansaço 
e sofremos os gols”. 

União – O destaque 
para o Campeonato deste 

ano foi a união. Isto porque, 
fora dos gramados, o entro-
samento correu solto. “Esta 
vitória também é para os 
companheiros que perde-
ram o emprego. Esta força 
de vontade e união também 

serão levados para fábrica. 
Agora é hora de união”, des-
tacou um companheiro da 
Wap Metal. 

O presidente do Sindi-
cato, Jorge Nazareno, fez 
uma observação para a vida 

longa do Campeonato. “São 
25 anos de Campeonato, se 
tem é porque tem credibili-
dade. Parabenizo a todos os 
participantes e a equipe do 
Departamento de Esporte”, 
destacou. 

Depois de 15 anos, Wap Metal volta a levar título de campeão para a casa 

Adelco é vice-campeão De virada, Aclean leva 3º lugar Bar 100 Lona Liceu fica em 4º

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.brSAÚDE E SEGURANÇA

Depois de seis anos de espera, INSS fornece prótese incompleta para metalúrgico  
Após seis anos de espera, 

Evanilso Vieira de Souza recebeu 
sua prótese, mas sem motivos 
para comemorar. Isto porque a 
peça tão fundamental para suas 
atividades diárias veio sem gan-
cho, o que impossibilita seu uso. 
Agora, o companheiro terá que 

esperar por mais 15 dias. 
“Apesar disso, estamos con-

tentes porque, agora, falta pou-
co. Só sinto porque nem todo 
mundo corre atrás de seus di-
reitos, então fico imaginando 
quanta gente fica sem eles. Isto 
é injusto”, avalia Maria de Fáti-

ma Dias, esposa do metalúrgi-
co, que, atualmente, trabalha 
na Cinpal, em Taboão da Serra, 
sente-se aliviada.

Na última semana, o Sin-
dicato acompanhou o processo 

Cinemark
R$ 18 na sede do Sindicato 
mediante apresentação da 
carteirinha 
+ informações: 
www.cinemark.com.br 

Wet’n Wild
Ingressos R$ 85 (individual, válido até 
30/11/2018)/ R$ 280 (múltiplo de 4, válido 
até 28/10/2018). O ingresso não dá acesso 
a shows, quando o parque fecha para o 
público. Entre em contato com o parque 
antes de ir.
Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Itupeva (SP) 
+ informações: wetnwild.com.br

Cipa renovada

eleitoral da Cipa (Comissão In-
terna de Prevenção de Aciden-
tes) em duas fábricas de Osasco. 
Na Ctrens, três companheiros 
foram eleitos como titulares: 
Bonifacio Silveira, Agnaldo No-
cente e Nelson Leoncio. 

Já no Liceu, o pleito elegeu 

cinco titulares para Cipa: David 
de Oliveira, Sinésio Martins, 
Edilma Alves, Osni Homero e 
José Maria Reis. 

O Sindicato deseja um óti-
mo mandato a todos na luta 
pela saúde e segurança no local 
de trabalho. 
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