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9-6078-0209                  SINDMETAL                    @SINDMETALOSASCO

Arim em luta 
por direitos
Metalúrgicos fazem 
jornada de lutas para 
arrancar data-base 
de 2017, e direito de 
sábados alternados, PPR.
Sindicato conduz as 
negociações, mas avanços 
só virão com a pressão 
dos companheiros. 
Organização é a chave 
para barrar qualquer 
tentativa de rebaixamento 
de direitos e possibilidade 
de a reforma trabalhista 
entrar nas empresas 
de Osasco e região. Isso 
fica claro na Arim e em 
várias outras lutas que o 
Sindicato tem travado nos 
últimos meses. P.3

Categoria discute rumos da Campanha 
Salarial, em seminário, neste sábado

Pelos 
trabalhadores, 
centrais 
fecham com 
Haddad

Candidatura de Fer-
nando Haddad e Manue-
la d’Ávila tem propostas 
para os trabalhadores e 
está aberta ao diálogo. 
Por isso, conta com o 
apoio unificado das cen-
trais sindicais. P.4

Vamos construir as estratégias de luta para defender os direitos da Convenção Coletiva P.3

Categoria ratifica pauta
Sindicato percorre as portas de fábrica para 
informar e ratificar a pauta da campanha por 
direitos. P.3

ACompanheiros da Alvenius e Metalcoating ratificam pauta

Trabalhadores da Arim decidem lutar para arrancar pauta de reivindicações que inclui data-base de 2017
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Estamos em plena Campanha 
Salarial na busca por um reajuste 
de salários digno e pela manuten-
ção de nossa Convenção Coletiva. 
Tempos difíceis de crise econômi-
ca e uma alta taxa de desemprego, 
já seriam motivos suficientes para 
dizer que esta será a mais com-
plicada Campanha Salarial. No 
entanto, a situação se complica 
ainda mais diante deste processo 
eleitoral, bastante complexo, que 
estamos passando. 

No ano passado os trabalha-
dores já sofreram um forte gol-
pe com a Reforma Trabalhista 
e seus sindicatos vêm lutando 
diariamente na busca de garan-
tir nossos direitos conquistados 
através de anos de muita luta. 
Temos alertado e mobilizado a 
categoria para enfrentarmos os 
desmandos dos patrões e do go-

verno que tentam retirar a qual-
quer custo nossos direitos.

Agora estamos diante de 
mais um sério desafio. Em 28 de 
outubro, o país irá novamente às 
urnas para eleger o presidente 
que conduzirá os rumos da na-
ção pelos próximos quatro anos 
e as opções que a população es-
colheu para este segundo turno 
são bem claras e distintas: de um 
lado, um candidato que defende a 
precarização do trabalho, o ódio 
e os interesses das classes domi-
nantes e, de outro, um candidato 
que defende os direitos dos traba-
lhadores e que simboliza a repre-
sentação dos mais pobres.

É claro que o sucesso ou a 
derrota em nossa Campanha 
Salarial está diretamente relacio-
nada a escolha que fizermos nas 
urnas.  A responsabilidade pelo 

nosso futuro está nas mãos de 
cada um de nós. Ou votamos em 
quem garantirá nossas conquis-
tas ou naquele que está a serviço 
dos patrões. A decisão é de cada 
um, mas nossos direitos são de 
todos e a escolha errada poderá 
jogar todas nossas conquistas na 
lata do lixo!

De um lado temos a nossa 
campanha salarial, a incansável 
choradeira dos patrões, aliada as 
ameaças da reforma trabalhista. 
Do outro, o segundo turno das 
eleições, num clima agressivo e de 
provocações. Nós, trabalhadores, 
não podemos cair nestas arma-
dilhas. Temos de ser críticos, de 
olhar para as nossas reivindica-
ções e defender nossos interesses. 

A realização do segundo tur-
no da eleição será uma importan-
te oportunidade para o trabalha-
dor refletir com mais calma sobre 
qual destino o Brasil e São Paulo 
seguirão nos próximos quatro 
anos. Não podemos compactuar 
com uma política focada em en-
tregar o bem público e estratégi-
cos para as multinacionais. Não 
podemos ser coniventes com ati-
tudes e declarações machistas, 

homofóbicas, autoritárias e de in-
centivo ao ódio e a violência.

São Paulo e o Brasil neces-
sitam de governantes que estão 
dispostos a dialogar, discutir pro-
postas que vão ao encontro do in-
teresse dos trabalhadores, como 
melhorias na educação, na saúde 
pública, e, claro, na geração de 
empregos. Sobre a nossa campa-
nha, a categoria também precisa 
que os seus direitos sejam respei-
tados, por isso, a presença dos 
companheiros no seminário de sá-
bado, 20, é de extrema importân-
cia para o conjunto da categoria. 

Enfrentar retrocessos, polí-
ticos que visam só o bem da mi-
noria elitizada, e a choradeira do 
patrão é possível. É uma luta que, 
assim como a batalha na defesa 
dos direitos, só pode ser levada até 
o fim a partir da unidade. Enten-

da: na urna, você já pode começar 
a vencer uma parte dos ataques. A 
manutenção dos seus direitos de-
pende de você, da decisão que você 
toma nas urnas e também da or-
ganização. Junte-se ao Sindicato, 
fortaleça a nossa categoria, vote 
em quem defende seus direitos.  

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 14 anos, companheiros 

da Arim se reuniam em 

assembleia para discutir PLR 

e outras pautas 
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Defenda seus interesses.

CURTAS

Estudo da Fundação Getúlio 
Vargas mostra que os comentá-
rios sobre agressões por moti-
vação política geraram 2,7 mi-
lhões de postagens desde que o 
segundo turno começou. Essas 
postagens repercutem denún-
cias de agressões que circulam 
nas redes e/ou jornais. Como 
o caso do capoeirista Moa do 
Katendê, assassinado num bar 
em Salvador com 12 facadas, 
após defender seu voto no PT. 
[Fonte: Jornal Nacional] 

Mortes por 
Política

O ministro Carlos Horbach, 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), determinou na se-
gunda-feira, 15, a remoção de 
links em que Jair Bolsonaro 
(PSL) espalhava informações 
falsas sobre o suposto kit gay, 
que na verdade nunca exis-
tiu. Num vídeo, por exemplo, 
com mais de 500 mil visuali-
zações, Bolsonaro mostra o 
livro “Aparelho Sexual e Cia” 
e afirma que o mesmo havia 
sido distribuído em escolas 
pelo governo do PT. O que 
nunca aconteceu. [Fonte: 
Agências de Notícias] 

Não existe kit gay 
Jaraguá
O Sindicato convoca os ex-
-trabalhadores da Jaraguá 
para assembleia, a se reali-
zar no sábado, 20, a partir 
das 9h, na sede do Sindi-
cato. Devem participar os 
companheiros que são re-
presentados pelos advoga-
dos da entidade. O assunto 
da assembleia é de interes-
se de todos. 

Mecano Fabril 
No domingo, 21, os ex-tra-
balhadores da Mecano Fa-
bril têm assembleia marca-
da na sede, a partir das 9h. 
Devem participar os com-
panheiros que são repre-
sentados pelos advogados 
da entidade. O assunto da 
assembleia é de interesse 
de todos.

Microtest
Os ex-trabalhadores da 
Microtest tem assembleia 
marcada na sede no do-
mingo, 21, a partir das 13h. 
Devem participar os com-
panheiros que são repre-
sentados pelos advogados 
da entidade. O assunto da 
assembleia é de interesse 
de todos.

Assembleias

As Eleições e a Campanha Salarial.

Depois de participar 
do lançamento da cartilha 
“Inclusão é Atitude! Qual 
é a Tua?”, o companheiro 
Jerfson Silva de Souza, tra-
balhador com deficiência 
da Spaal, sugeriu o assunto 
como tema de palestra na 
Sipat (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no 
Trabalho), a qual aconteceu 
na terça-feira, 9, e foi minis-
trada pelo coordenador do 
Espaço da Cidadania, Carlos 
Aparício Clemente. 

“Com a participação de 
todos os funcionários da 
empresa, Sindicato e Espaço 
da Cidadania foi organiza-
do um debate que apontou 
para o compromisso de to-

dos pela prevenção e o papel 
da Cipa para garantir plena 
igualdade dos trabalhadores 
com deficiência em todos os 
locais da empresa”, contou 
Clemente. 

Durante o encontro, fo-
ram apontados casos graves 
de acidentes a serem comba-
tidos e também foram apre-
sentados exemplos positivos 
de inclusão de pessoas com 
deficiência nas metalúrgicas 
da região. 

Os participantes recebe-
ram um exemplar da carti-
lha “Inclusão é Atitude! Qual 
é a Tua?”. Se você é cipeiro, 
pode adquirir a sua tam-
bém. Basta solicitar pelo (11) 
3651-7200 (r. 7209/7220). 

Tem atitude pela inclusão na Spaal

Clemente abordou exemplos de inclusão em metalúrgicas

ELISEU SILVA COSTA, 
Presidente da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo
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4.539 homicídios de mulheres ocorreram em 2017, o número representa um 
aumento de 6,1% em relação ao ano anterior. Do total, 1.133 foram registrados 
como feminicídio. Os dados fazem parte do 12º Anuário de Segurança Pública

BASTA DE
VIOLÊNCIA

Sábado tem seminário da Campanha Salarial na sede 
No próximo sábado, 20, 

a partir das 9h, os metalúr-
gicos de Osasco e região têm 
compromisso marcado na 
sede do Sindicato para ar-
ticular e intensificar a luta 
pela defesa dos direitos da 
categoria. O encontro faz 
parte das atividades relacio-
nadas à Campanha dos Meta-
lúrgicos de 2018, esta é mais 
uma oportunidade para os 
companheiros conhecerem o 
andamento das negociações 
e indicarem estratégias para 
driblarmos a choradeira dos 
patrões. 

“É um ótimo momento 
para discutirmos a econo-
mia, com a ótica dos traba-
lhadores, e construímos jun-
tos estratégias para defender 
os nossos interesses, para 
fortalecer nossa categoria”, 
ressaltou o secretário-geral 
Gilberto Almazan. 

Ratificação da pauta
Nos últimos dias, os di-

retores fizeram uma força 
tarefa para convidar os me-
talúrgicos da região para 
participar do seminário e 
fortalecer a campanha da 
categoria. Durante as assem-
bleias, os trabalhadores tam-
bém ratificaram a pauta de 
reivindicações aprovada em 
22 de setembro. 

Neste ano, a Campanha 
tem como mote: “Na Conven-
ção Ninguém Bota a Mão”. 

Isto porque uma das princi-
pais preocupações da cate-
goria é garantir as conquis-
tas previstas na Convenção 
Coletiva, ameaçadas pela 
reforma trabalhista. Outra 
preocupação é garantir que 
o Sindicato acompanhe as 
homologações, garantir con-
tribuição para o custeio sin-
dical, e proibir a terceiriza-
ção nas atividades fins, entre 
outros pontos.

NA CONVENÇÃO NINGUÉM BOTA A MÃO 

auris.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Metalúrgicos da Arim aprovam 
jornada de luta por direitos

Os metalúrgicos da Arim, 
em Santana de Parnaíba, es-
tão em jornada de luta desde 
semana passada para preser-
var seus direitos. A decisão de 
fortalecer a mobilização foi to-
mada pelos companheiros du-
rante assembleias realizadas 
nos dias 10 e 11 de outubro. Na 
próxima segunda-feira, 22, a 
empresa deverá se posicionar 
em relação a pauta de reivin-
dicações dos trabalhadores.   

Os companheiros reivindi-
cam a assinatura da data-base, 
discussão sobre jornada de 
trabalho, PPR (Programa de 
Participação de Resultados) e 
ajustes na proposta de acordo 
2X2, que já está em prática.  

“A reforma trabalhista está aí 
para dizer que direitos podem 
ser retirados. E só vocês, só a 
organização de vocês, é capaz 
de barrar qualquer rebaixa-
mento de direitos”, alertou o 
presidente do Sindicato, Jorge 
Nazareno. 

Creusa de Oliveira, direto-
ra, reforçou a importância dos 
trabalhadores participarem 
da luta. “Precisamos partici-
par, estar cada vez mais pró-
ximos do Sindicato, defender 
nossos direitos, senão vamos 
ficar na mesma. Nossa luta 
tem que ser maior, precisamos 
estar unidos para vencer, con-
quistar”, ressaltou. 

O conjunto dos trabalha-

dores concordou: só a mobi-
lização é capaz de defender 
e garantir direitos. “Está nas 
nossas mãos, o caminho me-
lhor é a união”, avaliou um 
companheiro. 

Quando o trabalhador 
vem pra luta, a categoria fica 
mais forte. “Só a mobilização 
é capaz de trazer avanços, e a 
organização de vocês é indis-
pensável para isso”, enfatizou 
o diretor Everaldo dos Santos. 

Saúde e Segurança 
Os companheiros tam-

bém concordaram com a rea-
lização de um novo processo 
eleitoral da Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes), com a presença do 
Sindicato. A entidade preci-
sou cancelar a eleição porque 
encontrou irregularidades no 
processo: ata sem data e horá-
rio da eleição, e foi verificado 
na lista de assinaturas nomes 
duplicados e de ex-funcioná-
rios. O Ministério do Trabalho 
já foi informado. 

“Estas três irregularidades 
culminaram no cancelamento 
da eleição e a necessidade de 
se estabelecer um novo pleito. 
A participação do Sindicato no 
processo é fundamental para 
assegurar a realização de um 
pleito transparente, e sem er-
ros”, explica Everaldo.  

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

Diretores Everaldo e Creusa organizam luta dos companheiros da Arim

Diretor Claudio apresenta pauta para companheiros da Apax Diretor Rafael apresenta pauta para trabalhadores da Wegflex

Companheiro da Jandinox dá seu aval a pauta de reivindicações
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Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Envie suas dúvidas para o 
Whatsapp Sindmetal

(11) 9-6078-0209

Sindicato responde dúvida 
sobre correções do FGTS 

Alguns metalúrgicos en-
traram em contato com o 
Sindicato, por meio do what-
sapp e telefone, para tirar 
dúvidas sobre correções do 
FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço). Um com-
panheiro da Bergson, por 
exemplo, enviou a seguinte 
pergunta: “Sobre as perdas 
do FGTS, como ficou? Vi na 
[TV] Record alguma coisa so-
bre a liberação. 

Resposta Sindicato: A 
correção noticiada pela TV 
Record é diferente da ação 
apresentada pela Força Sindi-
cal. A divulgada pela emisso-
ra, e, inclusive, outros veícu-
los de comunicação, refere-se 
a decisão do STF (Supremo 
Tribunal Federal) de manter 
decisão da Justiça Federal 
que determinou o pagamento 
de correção monetária sobre 
o saldo de contas do FGTS em 
função de perdas inflacioná-

rias ocorridas na vigência do 
Plano Collor 2, em 1991.

Já a ação apresentada 
pela Força Sindical, represen-
tado os sindicatos filiados, 
pede a revisão do FGTS por-
que a Taxa Referencial - que 
incide no cálculo dos juros 
do FGTS - não teve a devida 
correção monetária, ou seja, 
não acompanhou os demais 
índices de correção, tampou-
co compensou a perda pela 
inflação. Calcula-se que as 
perdas chegam a 88,3%. 

A ação movida em coleti-
vo por diversos trabalhado-
res ligados à Força Sindical 
segue em andamento. A luta 
da central é para que um re-
sultado satisfatório para os 
trabalhadores saía o quanto 
antes.
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Inscreva-se para o sorteio de estada na Colônia 
Natal: Inscrições até 09/11 – Sorteio 11/11 – Pagamento até 07/12/2018
Ano Novo: Inscrições até 23/11 – Sorteio 25/11 – Pagamento até 14/12/2018
Mais informações no www.sindmetal.org.br 
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FIM DE ANO É NA 
COLÔNIA

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*

Nº*                                    Compl.                                                    Bairro*

Cidade        Estado CEP

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

Centrais se unem em torno do projeto da 
candidatura de Haddad

Se no primeiro turno as 
centrais apoiaram diferentes 
candidatos, neste segundo tur-
no o consenso é que somente 
a eleição de Fernando Ha-
ddad (PT) e sua vice Manuela 
d’Ávila (PCdoB) representa a 
pauta da classe trabalhadora, 
hoje oprimida pela reforma 
trabalhista e pressionada pelo 
desemprego. O posicionamen-
to foi anunciado na quarta-fei-
ra, 10, em ato com a presença 
dos candidatos.

As centrais entregaram à 
Haddad a pauta da classe tra-
balhadora e um documento em 
que deixam claros os motivos 
do apoio. “O programa de go-
verno de Haddad está em sinto-
nia com os interesses da Nação 
e do nosso povo. Propõe a revo-
gação da reforma trabalhista e 
da Emenda Constitucional 95, 
que congelou os investimentos 
públicos por 20 anos. Propõe a 
retomada do desenvolvimento 
e crescimento econômico, com 
distribuição de renda, inclusão 
e justiça social e redução do 
desemprego”, esclarece o docu-
mento “Por Que a Classe Traba-
lhadora Deve Eleger Haddad”.

É muito concreta a dife-
rença do projeto dele com o de 
Jair Bolsonaro (PSL), que pre-
tende aprofundar o desman-

ELEIÇÕES 2018

“O programa de governo de 
Haddad está em sintonia com os 
interesses da Nação e do nosso 
povo. Propõe a revogação da 
reforma trabalhista e da Emenda 
Constitucional 95, que congelou os 
investimentos públicos por 20 anos."

fantasiosa carteira, o empre-
gado não terá nenhum dos di-
reitos previstos na CLT como 
férias, 13º salário e licença 
maternidade”, afirma o docu-
mento, assinado pelas centrais 
Força Sindical, CUT, UGT, CSB, 
NCST e Intersindical. 

Haddad enfatizou: “É uma 
contradição nosso adversário 
dizer que vai manter todas as 
medidas do governo Temer e 
vai oferecer mais. Não é cor-
tando direitos históricos da 
classe trabalhadora que va-
mos contribuir para o cresci-
mento”. [com Rede Brasil Atu-
al e Ag.Sindical]

che de direitos feito pelo go-
verno Temer. “Jair Bolsonaro 
defende os interesses de gran-
des corporações nacionais e 
estrangeiras, seu projeto pri-
vilegia o mercado financeiro 
sobre qualquer outro setor 

da sociedade. Sua intenção 
de supressão dos direitos dos 
trabalhadores é tão flagrante 
que o candidato afirmou que, 
se eleito, vai criar uma “nova” 
carteira de trabalho em con-
traposição à atual. Com esta 

Centrais se unem ao lado de Haddad e Manuela por pauta dos trabalhadores e Democracia

cristiane.imprensa@sindmetal.org.brSAÚDE E SEGURANÇA

Cinpal e Wap elegem nova Cipa 
De olho na saúde e segu-

rança no local de trabalho, os 
companheiros da Cinpal e Wap 
Metal participaram de pleito 
que elegeu os integrantes da 
nova Cipa (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes). 

Na Cinpal Matriz, os elei-
tos são: Alexandre Pereira, An-
tônio Carlos da Silva, Edilson 
Pereira, Wellington dos San-
tos, Bruno de Melo, Fabiano 
Silva, José dos Santos, Pedro 
Henrique Vieira. Já na Cinpal 

Filial, João Simão, Andreia 
Francisco, Francisco da Costa, 
Ronaldo Santana e Nilson San-
tos foram os eleitos. 

Na Wap Metal, o destaque 
foi para a confiança destinada 
às mulheres para este manda-
to. Foram eleitas: Maria Rufi-
na da Silva, Wanderson Perei-
ra, Joseina da Silva e Elisete 
Rodrigues de Sá. 

O Sindicato deseja um óti-
mo mandato para todos os com-
panheiros e companheiras. 
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