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Mônica participa 
de reunião da 
InsdustriALL P.4

Sindicato 
negocia 
reajuste por 
empresas 
A diretoria tem feito uma 
força tarefa para fechar 
acordo da Campanha 
nas empresas filiadas ao 
Grupo 10 (sem acordo), 
para isso o envolvimento 
dos trabalhadores tem 
feito à diferença. P.3

O Sindicato tem organiza-
do cada vez mais os traba-
lhares para que seus direitos 
sejam garantidos e amplia-
dos, prova são as PLRs con-
quistadas na Brasforno e na 
Orgus. As negociações com 
as empresas para discutir 
este e outros assuntos se-
guem a todo vapor, mas 
ainda tem muita fábrica 
enrolando para iniciar as 
negociações, por isso é im-
portante a pressão dos tra-
balhadores, como os com-
panheiros da Kitframe e da 
Forja Fix que estão organi-
zados com o Sindicato. P. 3

AReajuste e Convenção garantidos na Construmont (G10)

A União dos trabalhadores da Brasforno possibilitou ao Sindicato força na negociação que rendeu PLR 

Sindicato começa 
Pesquisa sobre 
Inclusão P.4
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Diretora Gleides Sodré, Espaço da Cidadania e Sicoob 
CredMetal recebem homenagem por atuação P4

Organização 
ampliada

Metalúrgicos de Estamparia e Equipamentos 
de Cozinhas estão com acordo garantido P.3



O governo de Bolsonaro 
mostrou nesta segunda-feira, 3, 
que o plano agora é fragmentar 
todas as atribuições do Minis-
tério do Trabalho, distribuindo 
as competências entre os minis-
térios da Economia, Cidadania 
e Justiça. Resta-se saber onde 
ficará centralizado a fiscaliza-
ção, e tantos outras atribuições 
da pasta. Só nas metalúrgicas 
da região, um trabalhador per-
de a vida ou é gravemente ferido 
a cada 20 dias. O dado é alar-
mante e o fatiamento do Minis-
tério pode piorá-lo ainda mais. 

Fatiar o Ministério do Tra-
balho é desrespeitar o traba-
lhador, é burocratizar o acesso 
ao direito do trabalhador. Des-
centraliza tudo, e é capaz de 
um ministério jogar a respon-
sabilidade para o outro. Isto 
porque o ministro que coorde-

na a transição e futuro chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
disse que a parte do Ministério 
“que trata de políticas ligadas 
a emprego, vai ficar uma par-
te dela na Economia e a outra 
parte vai ficar na Cidadania.” 
Quer dizer, é a fatia da fatia. 

Nos últimos dias, temos 
visto a disposição das empre-
sas em desrespeitar até mesmo 
direitos básicos: como os salá-
rios. Têm companheiros que só 
recebem, após entrar em greve. 
Não estamos falando de gre-
ve por aumento, de greve por 
PLR, estamos falando de greve 
por salários. É este cenário que 
Bolsonaro vai pegar em 2019, é 
este cenário que um Ministério 
do Trabalho forte fará toda a 
diferença.  

Companheiros, juntem-se 
ao Sindicato e não permita que 

seus direitos vão para o ralo.
Os ataques estão aí. Fiquem 
atentos, tornar uma pasta tão 
importante em pizza não vai 
resolver o nosso problema, e 
poderá nos causar uma grande 
indigestão. 

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

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

o selo ABRINQ de entidade 

Amiga da Criança, por 

seu papel na luta contra o 

trabalho infantil
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respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como  
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.
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Ministério do Trabalho fatiado .

Em 10 de dezembro, às 18h, 
acontece na sede Assembleia 
de Previsão Orçamentária 
2019 e outros assuntos de in-
teresse da categoria. 

Assembleia

CURTAS

Por desenvolvimento, democracia e paz social .

Uma nova proposta que tra-
mita no Senado altera um 
ponto da reforma trabalhis-
ta. O Projeto de Lei 230/2018 
proíbe que mulheres grávi-
das exerçam atividades in-
salubres em grau máximo. 
No entanto, não garante às 
lactantes os mesmos direi-
tos. Para elas, segundo o tex-
to, o afastamento só poderá 
ser permitido mediante a 
apresentação de um atesta-
do médico. O Projeto ainda 
será analisado pelo plenário. 
[Fonte: Agência Senado]

Grávida no 
trabalho

Companheiros de Taboão da Serra e região, nesta quinta-feira, 6, 
a Sicoob CredMetal estará na subsede de Taboão das 9h às 18h. 
Aproveite para solicitar os serviços oferecidos pela cooperativa, 
como empréstimos, seguros, cartões, entre outros. 

SICOOB CREDMETAL 
EM TABOÃO 

Sábado, 1º, começou a cam-
panha Dezembro Vermelho, 
para conscientizar a popula-
ção sobre o combate à Aids. 
Apesar da evolução no trata-
mento e prevenção, no Bra-
sil, 5 mil pessoas morreram 
em decorrência do vírus HIV 
em 2015, segundo a UNAIDS.

Combate a Aids 

Palestra alerta sobre cuidados 
com a saúde do homem

Horus Atende encerrou 
novembro com chaves de 
ouro. Isto porque na quinta-
-feira, 29, realizou palestra 
sobre saúde do homem e 
qualidade de vida. A ativida-
de reuniu homens e mulhe-
res na sede do Sindicato. 

O médico Paulo Moura 
falou sobre a fisiologia do 
organismo masculino, suas 
fases e orientou quanto aos 
cuidados que devem ser to-
mados. Também orientou 
quanto à importância da 
prevenção e as principais 
doenças que afetam o ho-
mem, como as doenças car-
diovasculares e câncer de 
próstata. 

“Exames de rotinas de-
vem ser realizados com fre-
quência, principalmente por 

aqueles pacientes que têm 
histórico de hipertensão e 
diabetes, por exemplo”, ex-
plicou doutor Paulo. 

Qualidade de vida – 
Os participantes receberam 
informações da importância 
de envelhecer com saúde, 
com uma alimentação sau-
dável e práticas que favo-
recem o bem-estar físico e 
mental. Além disso, os parti-
cipantes também passaram 
por teste de pressão, ofere-
cido pela Horus Atende, que 
realiza atendimento médico 
de várias especialidades na 
sede do Sindicato, com pre-
ços acessíveis. Agende sua 
consulta pelo (11) 9 6431-
7247 ou pelo Whatsapp (11) 
9 3800-1734. 

Médico Paulo Moura orienta sobre exames de rotina

O movimento sindical brasi-
leiro tem propostas para o Brasil 
reencontrar o caminho do cres-
cimento econômico, com valori-
zação da indústria nacional, ge-
ração de empregos de qualidade, 
trabalho decente, distribuição de 
renda, paz, diálogo, democracia 
e inclusão social.

O Compromisso pelo De-
senvolvimento (adotado pelas 
centrais sindicais em parceria 
com setores produtivos), a Re-
novação da Frota de Veículos 
(com reflexos positivos na am-
pla cadeia do setor automotivo) 
e a Agenda Prioritária da Classe 
Trabalhadora são importantes 
exemplos.

Se estas medidas forem colo-
cadas em prática, o Brasil pode 
criar milhões de empregos e ter 

uma maior solidez no enfrenta-
mento da atual crise econômica 
e social em nosso país.

Reafirmamos nossa posição 
contrária às políticas neolibe-
rais, em andamento no país, de 
ataques à soberania nacional e 
aos direitos trabalhistas, sociais 
e previdenciários da classe tra-
balhadora, de exclusão social e 
de “entrega” de nossas riquezas 
energéticas e naturais.

Nossa luta é por uma Pre-
vidência Social pública, univer-
sal, com um piso que não seja 
inferior ao salário mínimo, que 
acabe com os privilégios de al-
guns grupos e amplie a proteção 
social e os direitos. Defendemos 
a democracia, a liberdade de ex-
pressão e de manifestação polí-
tica.

Defendemos o direito mun-
dial de os trabalhadores terem 
mais direitos, mais conquistas, 
mais benefícios, melhores condi-
ções de vida e trabalho e melho-
res salários.

MIGUEL TORRES, 
presidente da Força Sindical, da 

CNTM (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos) 

Milton Cavalo, Gilberto Almazan, Carlos Aparício 
Clemente, Frei Chico, Josinaldo José de Barros, 
prestigiaram na terça-feira, 27, o lançamento da 

cartilha sobre a vida e a obra de Luis Carlos Prestes. 
O lançamento aconteceu no Dieese (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)

Sindicato prestigia lançamento de cartilha sobre Prestes 
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Graças a pressão do movimento sindical, as atividades do Grupo de Trabalho da 
Comissão da Verdade foram prorrogadas para até 15 de dezembro de 2019. A boa 
notícia e a luta pela preservação do arquivo histórico do Ministério do Trabalho 
foram assuntos de reunião na segunda-feira, 4, no Sindicato dos Metalúrgicos de SP

COMISSÃO DA 
VERDADE

Após diversas rodadas de 
negociação, a Federação dos Me-
talúrgicos de São Paulo chegou 
a um acordo com os setores de 
Estamparia e de Equipamento 
de Cozinhas Industriais (Sindal).  
Com isso, os companheiros que 
trabalham em fábricas filiadas a 
estes setores estão com o reajuste 
e a renovação da Convenção Cole-
tiva garantidos. 

O acordo assinado segue a 
mesma linha daqueles fechados 
com o Grupo 3 (Sindipeças, Sindi-
forja e Sinpa), Simefre e Sinafer, 
Fundição, Sicetel, Siescomet e Sin-
dratar. 

“As negociações prosseguem 
com outros grupos. No caso do 10, 
estamos buscando acordo por em-
presas”, disse o secretário-geral do 
Sindicato, Gilberto Almazan.

CAMPANHA SALARIAL 

Estamparia e Equipamentos de Cozinhas 
assinam acordo e renovam Convenção Coletiva

Os companheiros da Bras-
forno e da Orgus se organiza-
ram, acreditaram na força do 
Sindicato e, agora, já estão com 
a PLR (Participação nos Lucros 
e Resultado) garantida. As pro-
postas foram aprovadas du-
rante assembleia em frente às 
fábricas. 

PLR reprovada na 
Kitframe – Os trabalhadores 
da Kitframe estão mobilizados e 
não aceitaram a proposta de PLR e 
também reivindicam que o paga-
mento seja feito em uma parcela. 

Na Budai, a luta dos traba-
lhadores é pela manutenção do 
plano de saúde e refeição. 

Forjafix em estado de greve por cesta básica 
Os metalúrgicos da Forjafix 

entraram em estado de greve, na 
semana passada, para pressionar a 
empresa a retornar o fornecimen-
to da cesta básica. Para reduzir os 
custos, a empresa resolveu cortar 
logo os mantimentos dos traba-
lhadores, mas eles não aceitam ne-
nhum direito a menos e, por isso, 
ameaçam entrar em greve. João Batista comanda a assembleia na Kitframe

Organização dos trabalhadores pela garantia de 
direitos é ampliada nas fábricas da região de Osasco

auris.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

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

Pina e Sertório organizam trabalhadores na Forjafix

Greve por salários na Jan Lips vai até dinheiro cair na conta
Os trabalhadores da Jan 

Lips estão desde outubro de gre-
ve contra a falta de pagamento 
dos salários. A empresa alega 
que está passando por uma crise 
financeira e por isso não tem di-
nheiro para pagar os salários. “A 
empresa tem descumprido com 
suas obrigações, mas os traba-
lhadores estão fortes na mobili-
zação e só retornam quando os 
salários caírem na conta”, disse o 
diretor Geremias da Silva. Companheiros da Rayton discutem encerramento da greve
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Estamparia**

5% a partir de 01/01/2019,
sobre salários de 31/10/2018

Teto R$ 8.419,88 
Fixo: R$ 420,99

10%, a serem pagos:
5% até 20/12/2018
5% até 21/01/2019

Até 100 trabalhadores 
R$ 1.415,51

De 101 à 350 trabalhadores 
R$ 1.527,87

Mais de 350  trabalhadores
R$ 1.752,55

Sindal**
(Projetos e Equipamentos            

de Cozinhas)

5% a partir de 01/01/2019,
sobre salários de 31/10/2018

Teto R$ 8.845,00
Fixo: R$ 442,25

10%, a serem pagos:
5% até 20/12/2018
5% até 20/01/2019

Até 100 trabalhadores
R$ 1.403,00

De 101 à 350 trabalhadores  
R$ 1.547,00

Mais de 350 trabalhadores
R$ 1.776,00

**Convenção Coletiva renovada por um ano

*As empresas que optarem em conceder o reajuste salarial de 5% em novembro/2018, ficam desobrigadas da concessão do abono 

Grupo Reajuste Abono* Pisos/ tetos
ACORDOS APROVADOS

Acordos por fábricas do Grupo 10
Diante da postura do Grupo 

10 de não querer negociar o re-
ajuste e a renovação da Conven-
ção Coletiva, o Sindicato decidiu 
negociar por empresa e, nos úl-
timos dias, a negociação avan-
çou com diversas fábricas e em 

outras já foi até fechado acordo, 
como na Abimade, Constru-
mont, Centersystem, Mikatos e 
Metalfoto e Titanews. 

“O reajuste salarial do tra-
balhador não pode esperar 
decisão judicial. Por isso, bus-

camos entendimento direto 
com as empresas. Aconteceu 
na Construmont e vai aconte-
cer em outras fábricas do setor, 
basta os trabalhadores se orga-
nizarem com o Sindicato”, aler-
ta o diretor Edson Cogo. 

Fim da Greve – Na 
Rayton, depois de paralisação, 
que durou seis dias, o patrão efe-

tuou o pagamento dos salários e 
os companheiros encerraram a 
greve. 
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Funcionamento aos sábados e domingos: Clube e Secretaria: das 8h às 17h; 
Piscina das 9h às 17h. Exame de avalição para uso da piscina das 9h às 14h. 
Mais informações no www.sindmetal.org.br 
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METALCAMP DE 
PORTAS ABERTAS

VARIEDADES

Atibaia 
Residence Hotel 
Desconto de 10% 
Atibaia-SP
+ informações: 
www.atibaiaresidence.com.br

ORGANIZAÇÃO 

Vice-presidente participa de reunião da IndustriALL
A vice-presidente do Sin-

dicato e da CNTM (Confede-
ração Nacional dos Trabalha-
dores Metalúrgicos), Mônica 
Veloso, participou entre se-
gunda, 26, e sexta-feira, 30, 
de reunião da IndustriALL, 
no México, que tratou da 
jornada de ações sindicais 
internacionais, em defesa da 
unidade global da classe tra-
balhadora contra a explora-
ção capitalista, pelo trabalho 
decente e pelos direitos.

Durante o encontro, o 
presidente da IndustriALL, 
Jörg Hofman, disse que o mo-
vimento sindical brasileiro 
não está só na luta pela de-
mocracia e pelos direitos dos 
trabalhadores.

Mulher em Foco – 
Na quarta-feira, 28, o Comitê 
de Mulheres da IndustriAll 
debateu os avanços das estra-
tégias de se alcançar o objeti-
vo de 40% de representação de 
mulheres na estrutura sindical.

O Comitê também tratou 
da violência contra a mulher, 
discutiu os a [Fonte: CNTM] 
vanços nas discussões para a 
criação de norma da OIT sobre 
“a violência e o assédio con-
tra as mulheres e os homens 
no mundo do trabalho”. Além 
disso, ficou definido para 2019 
a 2ª Conferência de Mulhe-
res, de preparação para o 3º 
Congresso Mundial da Indus-
triALL, marcado para outubro 
de 2020. [Fonte: CNTM] Vice-presidente do Sindicato, Monica Veloso, durante reunião no México 

PREMIAÇÃO 

Sindicato recebe reconhecimento por ações
Os últimos dias foram mar-

cados pelo reconhecimento das 
ações e atuações dos diretores do 
Sindicato em várias esferas da 
sociedade. Na quinta-feira, 29, a 
diretora Gleides Sodré recebeu a 
Medalha Zumbi dos Palmares da 
Câmara Municipal de Taboão da 
Serra, por indicação do vereador 
Ronaldo Onishi, em reconheci-

mento a sua atuação pela valori-
zação da cultura afrodescendente, 
pela igualdade racial e pelo fim do 
preconceito e do racismo.

Zumbi dos Palmares é ícone 
da resistência negra à escravidão, 
liderou o Quilombo dos Palmares, 
comunidade livre formada por es-
cravos fugitivos das fazendas no 
Brasil Colonial.

Pousada 
Recanto Sonhos 
do Porto
Desconto de 10% 
Porto de Galinhas-PE
+ informações: 
www.sonhosdoporto.com.br

Hotel Villa Mayor
Desconto de 10% 
Fortaleza-CE
+ informações: 
www.villamayor.com

Na sexta-feira, 30, foi a vez da 
Sicoob CredMetal receber o 4º lugar 
do prêmio Benchmarking 2018, na 
categoria “Clássica Média”. 

Nesta segunda-feira, 3, o Es-
paço da Cidadania e seus parcei-
ros pela inclusão receberam o 1º 
Prêmio Marco da Paz – Inclusão 
sem Limite, entregue pela Asso-
ciação Comercial do Estado de São 
Paulo. O prêmio reconhece a atu-
ação de ações como do Espaço da 
Cidadania, Laramara, e personali-
dades, como o cartunista Ricardo 
Ferraz e a Deputada Federal Mara 
Gabrilli, na luta pela inclusão de 
pessoas com deficiências. 

O Marco da Paz é um monu-
mento que foi criado para cultivar 
na humanidade a importância da 
Cultura de Paz. No Brasil, o pri-
meiro Marco da Paz foi construí-
do em 2000 pelo italiano Gaetano 
Brancati Luigi e está instalado no 
Pateo do Collegio, região central 
da capital. Diretora Gleides Sodré homenageada por sua atuação contra racismo

INCLUSÃO 

Sindicato inicia pesquisa sobre 
inclusão nas metalúrgicas

O Sindicato começou o levan-
tamento para atualizar os números 
de trabalhadores com deficiências 
nas metalúrgicas de Osasco e re-
gião. Trata-se de uma primeira cole-
ta de informações para a 13º Pesqui-
sa que terá os resultados divulgados 
em fevereiro de 2019. 

A pesquisa identifica o percen-
tual de trabalhadores, os tipos de 
deficiência, ramos de atividade dos 
empregadores. As informações são 
obtidas junto aos departamentos de 

recursos humanos das metalúrgi-
cas. Ela é realizada com o apoio da 
Gerência Regional do Trabalho de 
Osasco e do Projeto de Inclusão das 
Pessoas com Deficiência da Supe-
rintendência Regional do Trabalho 
e São Paulo.

De acordo com a última Pes-
quisa, anunciada em fevereiro 
deste ano, 94,9% das metalúrgicas 
cumpriam a Lei de Cotas, sendo que 
56,3% das empresas contratavam 
100% ou mais do que previa a Lei. 

94,9% das metalúrgicas cumpriam a Lei, mostra Clemente
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