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Metalúrgicos apostam em mobilização 
permanente para defender direitos

Sindicato organiza para 
23 de março atividade em 
celebração ao mês das 
mulheres, no Metalcamp. 
Também convoca categoria 
a participar do Dia de 
Lutas, no dia 22 de março, 
e de assembleias contra a 
reforma da Previdência  
P.4

Março Mulher 
será marcado 
por luta contra 
ataques 
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Março Mulher começa com assembleia na Wegflex

PLR, salários em dia, e uma aposentadoria pública, digna e justa para todos 
estão entre as principais bandeiras de luta  P3 e P4 

Companheiros da Conformetal são contra idade mínima para aposentadoria Companheiros da Feva fortaleceram a organização e estão com o salário em dia 

Diretor Everaldo organiza trabalhadores da HBZ por reivindicações Na Vicon, diretor João Batista esclarece pontos da reforma da Previdência 
JO

Ã
O

 B
AT

IS
TA

 

D
E

D
É

S
IN

D
M

E
TA

L 

W
IL

S
O

N
 C

O
S

TA



É evidente a tentativa do 
Governo de desarticular a or-
ganização dos trabalhadores. 
Primeiro, com a reforma traba-
lhista, depois com o fim do Mi-
nistério do Trabalho, e, agora, 
querendo empurrar a todo cus-
to uma proposta de reforma da 
Previdência que praticamente 
anula as chances do trabalha-
dor se aposentar. Contra todos 
estes ataques a única saída é 
fortalecer a nossa organização. 

Por trás de tantas “refor-
mas”, que em nada colaboram 
para reduzir o número de de-
sempregados, e tampouco for-
talecem a indústria nacional, 
existe o desejo de aumentar 
os lucros do capital através da 
precarização dos direitos e dos 
salários. Para então, desarticu-
lar a nossa luta e fazer o que 

bem entender com os nossos 
direitos. 

Companheiros, não se en-
ganem. A união dos trabalha-
dores e o poder de mobilização 
representam uma ameaça aos 
que defendem exclusivamente 
o lucro. Por isso o Governo, de 
mãos dadas com os grandes 
empresários, quer reduzir o 
alcance dos sindicatos e, con-
sequentemente os direitos dos 
trabalhadores. 

Não vamos abrir mão da 
nossa organização, da nossa 
luta, dos nossos direitos. Isso já 
ficou bem claro na última Cam-
panha Salarial, quando, apesar 
de uma negociação difícil, con-
quistamos a renovação da Con-
venção Coletiva, que, agora, é 
nosso escudo contra a reforma 
trabalhista. 

A organização é o nosso 
principal instrumento para ven-
cer os ataques aos direitos e de 
cobrar a volta do investimento 
na indústria, a geração de em-
prego e no desenvolvimento.

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 28 anos, trabalhadoras se reuniam 

em seminário no Sindicato para 

entender e discutir suas reivindicações 

específicas na Campanha Salarial
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2 VTopinião

É preciso fortalecer a organização .

Fortalecer seu Sindicato é Garantir Direitos.

Em virtude da baixa temporada, o Metalcamp, em Cotia, não terá 
atendimento a partir de 01/04/2019. Mais informações no 11 3686-7401ATENÇÃO 

CURTAS

É com pesar que o Sindica-
to recebeu na quinta-feira, 
7, a notícia do falecimento 
do nosso companheiro José 
Fernandes, presidente da 
Federação dos Metalúrgi-
cos do Nordeste, vítima de 
acidente de carro. O com-
panheiro Zé Fernandes 
teve um papel importante 
na categoria metalúrgica e 
na luta sindical. Seu com-
promisso com a classe tra-
balhadora seguirá como 
exemplo para todos nós. 

Luto 

Os pais devem ficar de olho. 
O Governo de São Paulo 
modificou mais uma vez a 
merenda servida aos alu-
nos da rede estadual e, con-
trariando a preferência que 
vinha sendo dada a alimen-
tos in natura, voltou a com-
prar produtos processados 
que antes não estavam no 
cardápio. A mudança acon-
teceu sem aviso no final do 
ano passado e continuaram 
sob o governo João Doria 
(PSDB). [Fonte: Folha de SP] 

Merenda Escolar 

Nossos Sindicatos estão 
sofrendo uma dura e injusta 
perseguição pelo atual go-
verno. Se, por muitas vezes, 
tínhamos de nos preocupar 
em garantir e lutar pelos 
direitos dos trabalhadores 
frente à ganância dos pa-
trões, agora, também temos 
de combater as maldades de 
quem está no poder político 
a serviço apenas dos que ex-
ploram a sociedade.

Temos de resistir antes 
que retirem tudo aquilo que a 
classe trabalhadora conquis-
tou neste país durante déca-
das de luta. Temos de resistir 
para garantirmos o 13º. Sa-
lário, as férias, os descansos 
remunerados, a Previdência 
Social e tantos outros direi-

tos que, na visão do atual 
governo, são os responsáveis 
pela crise que vivemos.

Acabando com os Sindica-
tos, governos e patrões acre-
ditam que estarão melhoran-
do a vida do povo brasileiro.  
Acabando com direitos histó-
ricos, governos e patrões na 
verdade sabem que, sem os 
sindicatos, os trabalhadores 
estarão cada vez mais expos-
tos à total exploração e à sede 
de lucros cada vez maiores. 

Não podemos permitir tal 
situação. Cada trabalhador 
e cada trabalhadora deve 
fortalecer e apoiar cada vez 
mais seu sindicato. Não po-
demos negociar nada que en-
fraqueça ainda mais a capa-
cidade de conseguirmos mais 

direitos por uma vida digna a 
todos aqueles que, cotidiana-
mente, criam a duras penas a 
riqueza desse país.

A produção brasileira de 
veículos disparou 29,9% em 
fevereiro na comparação 
com janeiro, informou na 
segunda-feira, 11, a associa-
ção de montadoras, Anfavea. 
A indústria produziu 257,2 
mil carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus em feve-
reiro, acumulando no bimes-
tre um crescimento de 5,3%, 
a 455,3 mil unidades, segun-
do os dados da entidade. 

Produção a todo 
Vapor 

OIT (Organização Internacio-
nal do Trabalho) alerta para 
precarização do emprego em 
nível mundial, que pode cres-
cer com o crescente número de 
trabalho temporário. “A por-
centagem de trabalhadores 
temporários sobre o total está 
aumentando especialmente 
na Espanha, onde em 2017 
alcançou 26,8%, percentual 
mais alto desde 2008”. A Espa-
nha fez uma reforma traba-
lhista em 2012 que mudou as 
relações de trabalho no país e 
serviu de inspiração para a re-
forma proposta pelo Governo 
Michel Temer. [Fonte: El País] 

Trabalho 
Precarizado 

CLAUDIO MAGRÃO, 
Secretário Geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

OIT faz workshop para 
movimento sindical 

A OIT (Organização Inter-
nacional do Trabalho) reali-
za até sexta-feira, 15, das 9h 
às 15h30, no auditório do 
Dieese, em São Paulo, o wor-
kshop “Ação Sindical em Re-
lação ao Trabalho Decente 
para Pessoas com Deficiên-
cia no Brasil”. O objetivo do 
evento é fortalecer uma pla-
taforma de ação sindical a 
nível nacional no Brasil para 
sua implementação com o 
apoio da OIT no Brasil. 

Para atingir este objetivo, 
o workshop vai promover e 
desenvolver alianças sindi-
cais para futuras ações so-
bre o assunto. Também vai 
fortalecer a capacidade das 
organizações sindicais de 
formular propostas em nível 

de políticas públicas e nego-
ciação coletiva para a pro-
moção do trabalho decente. 
Por fim, vai elaborar um pla-
no de ação sobre o tema. 

Na terça, 12, a partir das 
17h30, será lançado a versão 
português do guia da OIT 
“Promovendo a Diversidade 
e a Inclusão Mediante Adap-
tações no Local de Trabalho 
- Um Guia Prático”,tradu-
zido pelo Romeu Kazumi e 
publicado pela Santa Causa 
Boas Ideias & Projetos. 

Visita – No domingo, 
Faustina Van Apren, repre-
sentante da OIT que tam-
bém estará no workshop, 
visitou o Sindicato para co-
nhecer o Espaço da Cidada-
nia e suas ações. 

Faustina (centro), da OIT, durante visita ao Sindicato 
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Receba informações sobre a luta da categoria, sobre os direitos dos 
trabalhadores pelo Whatsapp. Basta enviar um “OI” para o 11 9 6078-0209, 
com seu nome e empresa que você trabalha. Esta é mais uma ferramenta 
para você ficar ainda mais informado! 

SIND ZAP 

Organização nas fábricas é resposta dos 
metalúrgicos contra ataques aos direitos 

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.

A atual conjuntura de ata-
ques exige muita reflexão e cons-
ciência dos trabalhadores. Os me-
talúrgicos de Osasco e região tem 
mostrado preocupação com as 
perspectivas de futuro e se com-
prometem a atender ao chamado 
do Sindicato se necessário for. Por 
isso que o Sindicato tem intensifi-

cado a mobilização em frente às 
fábricas, diariamente dezenas são 
realizadas e o resultado não po-
deria ser melhor: trabalhadores 
ainda mais unidos e fortes. 

Além de reforçar a luta por 
uma aposentadoria pública e 
digna para todos (leia na pág. 4), 
os trabalhadores também estão 

instruídos a defender os seus di-
reitos dentro da fábrica. A luta já 
rendeu conquistas e avanços para 
diversos companheiros, e em ou-
tros lugares falta pouco para que 
a batalha seja ganha pelos traba-
lhadores. A luta não para. Veja as 
principais organizações dos últi-
mos dias: 

Diretor Sertorio coloca PLR em votação na Ficosa
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Companheiros da Ficosa conquistam PLR 
Depois de várias rodadas de 

negociações entre Comissão de tra-
balhadores, Sindicato e empresa, 
saiu o programa de PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados) da 
Ficosa, que foi aprovado no dia 28 
de fevereiro, em assembleia que 
ocorreu na frente da empresa. 

“Quando os trabalhadores 
assumem o compromisso de dis-
cutir um programa, participam da 
discussão, os resultados sempre 
são positivos”, avalia o diretor Ser-
tório. 

Gilberto Almazan comanda luta na Alka 3
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PLR e Reforma da Previdência em destaque na Alka3
Os metalúrgicos da Alka3 

estão de olho na PLR e vão se 
organizar com o Sindicato para 
que as negociações avancem o 
quanto antes. A disposição de ir 
atrás da divisão dos lucros, não 
tira a atenção os companheiros 
da reforma da Previdência. Pro-
va disso que estão organizados 
para lutar por uma aposentado-
ria pública e Seguridade Social 
forte para todos.

Luta na Conformetal por PLR e contra idade mínima
Junto com o Sindicato, os 

companheiros da Conformetal 
já estão mobilizados para ini-
ciar as discussões sobre PLR. 
Durante assembleia, o Líder 
sindical Wilson Costa explicou 

aos companheiros a impor-
tância da Convenção Coletiva, 
que garante mais direito para a 
categoria, já o diretor Alex da 
Força se encarregou de falar 
sobre a proposta de reforma 

da Previdência do governo e 
não deu outra: os companhei-
ros se mostraram contrários a 
criação de uma idade mínima 
para, só então, o trabalhador 
ter acesso ao benefício

Compensação aprovada na Tranter e HBZ 
Em assembleia, os compa-

nheiros da Tranter aprovaram 
compensação e demonstraram 
que são contra a reforma da Pre-
vidência, proposta pelo atual go-
verno. O diretor João Batista or-
ganiza os trabalhadores na luta 
em defesa de uma aposentado-
ria pública e digna para todos 

Já os trabalhadores da HBZ 
procuraram o Sindicato pelo 

Whatsapp (11 9 6078-0209) com 
o objetivo de também resolver 
a compensação de horas, o PLR, 
entre outras reivindicações. De 
prontidão, o diretor Everaldo 
atendeu ao chamado dos com-
panheiros, que, em assembleia, 
aprovaram o calendário com-
pensação. Os demais itens já 
estão em negociação entre Sin-
dicato e empresa. 

Trabalhadores da Tranter estão organizados em defesa da aposentadoria 

S
IN

D
M

E
TA

L 

PLR garantida na Construmont 
Na Construmont a luta dos 

trabalhadores já rendeu o acor-
do de PLR deste ano. “A organi-
zação dos trabalhadores foi de-

cisiva para a conquista de PLR, 
que é melhor que o aprovado no 
ano passado”, explica o diretor 
Edson Cogo. 

Diretor Cogo coloca acordo de PLR em votação na Construmont 
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Trabalhadores da Vicon estão de olho na aposentadoria 
Na Vicon, o diretor João Ba-

tista detalhou os principais pon-
tos da reforma da Previdência 
do atual governo e seus impac-

tos na vida dos trabalhadores. 
Durante a assembleia e depois 
de entender os pontos negati-
vos da proposta, os companhei-

ros votaram contra a reforma 
e mostraram disposição de luta 
para barrar a aprovação no Con-
gresso Nacional.

Pagamento em dia na Valvugás 
Após cinco dias sem salário, os 

companheiros da Valvugás procu-
raram o Sindicato para reclamar 
do atraso. Imediatamente a di-
retoria atendeu ao chamado dos 
companheiros e após assembleia 
de mobilização em frete à fábrica, 
a empresa efetuou o pagamento. 

“Esta é a importância da mo-
bilização. A organização dos traba-
lhadores garantiu que o atraso não 
se estendesse para mais dias, e, 
agora, estão na luta pela implanta-
ção do plano de cargos e salários”, 
explicou o líder sindical Wilson 
Costa.  

Líder sindical Wilson comanda organização na Valvugás 

K
D

Organização traz avanços na Recomafe e na Feva 
Graças à organização dos 

trabalhadores, a Recomafe re-
gularizou o pagamento dos sa-
lários e abono atrasados. Além 
disso, já iniciou a conversa com 
o Sindicato para também nor-
malizar os depósitos do FGTS. 

Na Feva, os companheiros 
acreditaram no Sindicato e, após 
assembleia, a empresa efetuou 
o pagamento dos salários e se 
comprometeu a negociar os do 
13º e do abono. Diretor Everaldo comanda luta na Recomafe
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Mulheres ganham até 25,1% menos que os homens, divulgou o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na sexta-feira, 8. 
Em cargos de direção, elas são 41,8% e têm salários ainda menores 
do que a média geral (20,5%)
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MULHER NO MERCADO 
DE TRABALHO 

Sindicato chama categoria para discutir os impactos da 
violência e da reforma da Previdência na vida das mulheres

Para aprofundar ainda 
mais a reflexão e discussão so-
bre os impactos da violência e 
da reforma da Previdência na 
vida das mulheres, o Sindicato 
organiza um debate sobre os 
dois assuntos que vai acontecer 
no Metalcamp em 23 de março, 
das 9h às 16h. A atividade será 
dividida em duas etapas.

O debate faz parte das ações 
da entidade em celebração ao 
Março Mulher, que teve início 
na sexta-feira, 8, no Dia Inter-
nacional da Mulher, durante as-
sembleia com as companheiras 

da Wegflex, quando a vice-pre-
sidente do Sindicato, Monica 
Veloso, ressaltou as conquistas 
das mulheres nos últimos anos 
e a importância de fortalecer 
a luta, a unidade contra os ata-
ques e tentativas de retrocessos, 
como a reforma da Previdência 
do atual governo, que penaliza 
ainda mais as trabalhadoras.

“O que fortalece nossa luta 
é informação e atitude. Não 
podemos nos calar diante das 
ameaças, tanto as que se re-
ferem ao nosso corpo, como 
as que se referem aos nossos 

direitos”, enfatizou Monica. O 
mesmo recado vai ser passado 
aos demais trabalhares e tra-
balhadoras ao longo do mês, 
momento em que a diretoria 
vai aproveitar para convidar as 
companheiras para o debate. 

Além das ações locais, o 
Sindicato também vai parti-
cipar de ações para espalhar 
mais informação sobre os di-
reitos das mulheres para toda a 
população. Na sexta, o Sindica-
to participou de ato na Avenida 
Paulista, onde mais de 80 mil 
mulheres protestaram, princi-

Metalúrgicos da JL organizados em defesa da aposentadoria
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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.
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RECORTE E ENTREGUE AOS DIRETORES OU NA SEDE/SUBSEDES

APOSENTADORIA

Reforma da Previdência pode começar a tramitar na Câmara nesta 4ª 
A proposta de reforma da 

Previdência pode começar a 
tramitar na Câmara dos Depu-
tados na próxima quarta-feira, 
14, quando o presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM), promete 
instalar a CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça), primeira etapa 
para a discussão do texto. Até lá, 
os líderes partidários começam as 
articulações para a indicação dos 
66 integrantes do grupo que vai 
decidir se a PEC 6/19 está de acor-
do com a Constituição Federal.

Enquanto isto, o Sindicato 
organiza os trabalhadores nas 

fábricas, e esclarece aos compa-
nheiros o que está em jogo com 
a reforma. O texto propõe o des-
monte da seguridade social e difi-
culta ainda mais o acesso dos tra-
balhadores à aposentadoria, com 
ataques ainda mais profundos às 
trabalhadoras. Por isso que no 
dia 23 de março (leia acima), no 
Metalcamp, este tema terá desta-
que no debate do Março Mulher. 

VAI TER LUTA – A 
atividade acontece no dia se-
guinte do “Dia Nacional de Lutas 
contra o fim das Aposentadorias 
e por uma Previdência Social Pú-

blica”, organizado pelas centrais 
sindicais. Na data serão realiza-
dos atos públicos, greves, para-
lisações e mobilizações contra o 
projeto da reforma da previdên-
cia do atual governo. 

O texto prevê a criação de 
idade mínima, 62 anos para 
mulheres e 65 para os homens; 
40 anos de contribuição para 
ter 100% da aposentadoria; fim 
da multa de 40% do FGTS para 
aposentados; a proibição do 
acúmulo de benefícios. Aces-
se a proposta do governo no 
www.sindmetal.org.br 

MULHER EM FOCO

palmente, contra a reforma de 
Previdência e a violência contra 
a mulher. 

Inscrição: Interessadas de-
vem se inscrever até 20 de mar-

ço pelo e-mail celia.assessoria@
sindmetal.org.br ou pelo What-
sapp 11 96078-0209. Haverá 
transporte da sede e subsedes 
até o Metalcamp.


