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Sindicatos organizam atividade em 
Memória às Vítimas de Acidentes 

 A Convenção Coletiva é 
uma conquista dos traba-
lhadores que reúne cláu-
sulas importantes, mais 
fortes que a própria legis-
lação. Por isso o Sindicato 
orienta cada companheiro 
a defender os direitos con-
tidos nela, PLR, salários em 
dia, estabilidade para víti-
mas de acidente e doença 
do trabalho são alguns de-
les. Para isso é importan-
te que cada companheiro 
entenda que a Convenção 
é uma grande ferramenta 
em defesa de um trabalho 
digno. P.3

Convenção 
é aliada dos 
trabalhadores 
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Com apoio 
do Sindicato, 
trabalhadores se 
organizam para 
defender seus 
empregos na unidade 
de Alphaville, em 
Barueri  P.3

Robert Bosch 
anuncia fim 
de produção 

Diretor Alex da Força comanda luta na Robert Bosch

Sindicato fecha 
parceria com 
clínica dentária P.2

Marcos Martins 
mantem atuação 
de luta P.4

Ato na sede vai discutir impactos da reforma da Previdência na saúde P4 
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O presidente da CCJ, 
que analisa a proposta, 
pretende votar o parecer 
do texto até 17 de abril. 
Pressão contra vai crescer 
nas fábricas  P.4

Reforma da 
Previdência 
avança na 
Câmara 

Gilberto Almazan organiza trabalhadores da Croni 



O atual governo possui 
como pauta principal a Refor-
ma da Previdência. Ou seja, 
acabar com qualquer possibili-
dade de que o Estado continue 
tendo responsabilidade em cui-
dar de seus idosos ainda que es-
tes tenham trabalhado e susten-
tado a máquina governamental 
durante toda sua vida.  Tão 
cruel quanto isso, é o constan-
te ataque aos direitos da classe 
trabalhadora. Retirar direitos 
trabalhistas não pode ser enca-
rado como política econômica 
ou política pública. Na realida-
de é apenas uma política para 
privilegiar as classes dominan-
tes do país e do mundo.

Sistematicamente temos 
visto e sofrido os ataques no 
sentido de exterminar com os 

Sindicatos no Brasil. Não se 
trata de uma questão específi-
ca. Trata-se de uma estratégia 
de eliminar qualquer resistên-
cia possível aos desmandos de 
um projeto político que busca 
privilegiar apenas os grandes 
grupos econômicos e a infinita 
fome de lucro do “Mercado”.

Portanto, não temos um 
governo que deveria governar 
para todos. Temos um governo 
a serviço apenas dos patrões, 
banqueiros e do grande capital 
(nacional e internacional). 

Mais do que nunca, preci-
samos resistir e alertar os tra-
balhadores. Precisamos estar 
permanentemente nas fábricas, 
nos locais de trabalho e na mí-
dia, chamando a atenção e de-
nunciando para os verdadeiros 

interesses destes que estão no 
poder que, por mais que façam 
discursos de estarem cuidando 
do futuro do país, na realidade 
estão construindo as bases para 
um país sem futuro.

Os direitos dos trabalha-
dores estão em constante 
ameaça. E algo não se en-
caixa bem quando o próprio 
presidente diz que os traba-
lhadores precisam aceitar 
perder direitos para manter 
os empregos. Para evitar 
chantagens como esta, os tra-
balhadores devem se manter 
unidos, confiar no Sindicato, 
na força que temos para de-
fender nossas conquistas. 

Em momentos como o que 
vivemos agora, a Convenção 
Coletiva é nossa maior aliada. 
A reforma trabalhista alterou 
radicalmente as relações de 
trabalho, e ainda vivemos com 
o fantasma da terceirização e 
de uma mudança radical na 
concessão da aposentadoria. 
Contra a tudo isto a única 

alternativa que temos é con-
fiarmos em nossas próprias 
forças. 

Cada trabalhador deve 
lutar por seus direitos, deve 
fortalecer o seu sindicato. 
Não tenha dúvida, por trás 
de uma categoria forte, está 
um Sindicato sólido. A nego-
ciação é uma das atuações do 
Sindicato, é parte essencial de 
um leque de inúmeras outras 
atribuições. Negociar é um dos 
principais meios para se che-
gar a qualquer acordo, direito. 

Para avançar, para defen-
der a nossa Convenção Coleti-
va, todos as nossas conquistas, 
precisamos fortalecer a mobi-
lização. Além disso, temos que 
acreditar e confiar na nossa 
força e não permitir que os 
nossos direitos sejam usados 

como moeda de troca. 

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 29 anos, diretor Carlos 

Aparício Clemente participava 

de reunião com promotores que 

atuavam em casos de doenças e 

acidentes de trabalho
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Temos que confiar na nossa força.

Um Futuro sem Direitos.

Anote na agenda: a equipe da Sicoob CredMetal estará na 
Cecil no dia 10/04, às 10h30. Em 16/04, acontece Assembleia 
Geral Ordinária/Extraordinária da Sicoob CredMetal, na sede do 
Sindicato às 17h15.  Mais informações no 11 3686-7401. 

SICOOB CREDMETAL 
NAS FÁBRICAS 

CURTAS

O otimismo do brasileiro 
com a economia e a sua pró-
pria situação voltou a cair, é 
o que mostra a pesquisa Da-
tafolha. Depois de chegar a 
níveis recordes às vésperas 
da posse de Jair Bolsonaro 
(PSL), a porcentagem de 
pessoas que acreditam que 
a situação econômica brasi-
leira vai melhorar nos pró-
ximos meses caiu de 65%, 
em dezembro, para 50%. A 
parcela dos que prevê pio-
ra dobrou, de 9% para 18%. 
[Fonte: Folha de SP] 

Otimismo com a 
Economia 

Após um ano da prisão do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, centenas de 
manifestantes foram às 
ruas em diversas cidades 
do País em 7 de abril para 
pedir a sua liberdade. O ato 
faz parte da “Jornada Lula 
Livre”. No Facebook, o PT 
divulgou imagens de atos 
favoráveis a liberdade de 
Lula também na África do 
Sul, França, Argentina, Aus-
trália, Alemanha, República 
Dominicana, Espanha, Por-
tugal, Áustria e Inglaterra.

Lula Livre 

ELISEU SILVA COSTA, 
Presidente da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

CARLOS MARX / SINDMETAL

MULHER EM FOCO

IndustriALL realiza 
Seminário de Mulheres em SP

Em 3 de abril, dirigentes 
sindicais de diversas categorias 
e centrais se reuniram no semi-
nário da IndustriALL para dia-
logar sobre a força da luta das 
mulheres. Durante a atividade, 
a vice-presidente do Sindicato 
e da CNTM, Mônica Veloso, que 
também faz parte da direção da 
IndustriAll, defendeu o protago-

nismo da mulher nos espaços de 
poder e mais ações no combate à 
violência e contra o feminicídio.

“Nós acreditamos na força 
e na capacidade das mulheres, 
participando das mudanças 
sociais almejadas que garan-
tirão igualdade, desenvolvi-
mento e justiça social”, enfati-
zou Monica. 

Sócios têm tratamento dentário 
com desconto 

A partir de agora, os me-
talúrgicos de Osasco e região 
têm a oportunidade de fazer 
tratamento dentário com um 
ótimo desconto, e aproveitar 
para ficar com o sorriso ain-
da mais bonito. Isto graças à 
parceria que o Sindicato fe-
chou com o cirurgião dentis-
ta Fábio Mitsuo. 

A parceria com uma clínica 
dentária atende a uma reivin-
dicação antiga dos sócios, que 
terão acesso à consulta com 
hora marcada; restaurações; 
limpeza e aplicação de flúor; 
tratamento de canal; cirurgias; 
próteses; implantes dentais, 
instalação do aparelho correti-
vos, clareamento dental. 

A clínica fica no Empre-
sarial Shopping Primitiva, na 
rua Dona Primitiva Vianco, 
244, sala 1.202, no 12º andar, 
no centro de Osasco. Faça 
uma avaliação gratuita, bas-

Dr Fábio Mitsuo

ta ligar no 11 3685-1707 ou 
ainda entrar em contato pelo 
whatsapp no número 11 9 
9977-0331. 

#SÓPRASÓCIO – 
Para ter direito ao desconto 
e de outros serviços e par-
cerias do Sindicato, o traba-
lhador precisa ser associado 
à entidade. Para fortalecer 
a categoria e fazer parte do 
Sindicato acesse o site e no 
link Fique Sócio preencha a 
ficha de inscrição ou solicite 
a um dos nossos diretores a 
ficha de sindicalização. 

Mônica Veloso defendeu o protagonismo das mulheres
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Um grande dia de luta em defesa das aposentadorias, é o que as 
centrais sindicais querem construir no 1º de Maio deste ano. Para isto, 
vão unir suas forças em um ato unificado em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras 

1° DE MAIO 2019

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

auris.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Trabalhadores da Jan Lips poderão 
sacar FGTS e dar entrada no seguro

Convenção Coletiva da categoria tem força de lei 
A Convenção Coletiva é o 

principal instrumento jurídi-
co que beneficia toda a cate-
goria, associados ou não. Ela 
tem força de lei e deve ser res-
peitada por todas as empre-
sas. Por isso é tão importante 
os trabalhadores conhecer a 
Convenção e defende-la. 

Por meio dela, a categoria 
garante, por exemplo, o rea-
juste salarial, já que não exis-
te lei que obrigue os patrões 
a concederem quaisquer au-
mentos salariais. Ela também 
define  o piso salarial. Além 
desses importantes ganhos 
econômicos, possui proteção 
trabalhista ampliada e cláu-
sulas sociais. Ou seja, reúne 
todos direitos negociados e 
conquistados pelo nosso Sin-
dicato. 

“Nossa Convenção Cole-
tiva assegura direitos para 
todos os trabalhadores da ca-
tegoria e, o mais importante, 
são direitos superiores àque-
les fixados em lei. Tornou-se 

ainda mais necessária, após a 
aprovação da reforma traba-
lhista, que flexibilizou a lei ao 
modificar mais de 100 itens 
da CLT ”, explica o presidente 
do Sindicato, Jorge Nazareno. 

A Convenção é resultado 
direto da ação sindical, do tra-
balho do Sindicato e das lutas 
para melhorar as relações en-
tre capital e trabalho, o que 
garante direitos efetivos à ca-
tegoria como adicional notur-
no maior que o especificado 
na legislação; estabilidade até 
a aposentadoria para traba-
lhador acidentado, desde que 
atendida determinadas con-
dições; auxílio creche para 
crianças até dois anos, em 
empresas que tenham a par-
tir de 20 trabalhadoras. Ente 
outros. 

CARTILHA – Para 
ficar mais claro a importância 
da Convenção na vida dos tra-
balhadores, a partir de 15 de 
abril, o Sindicato vai distribuir 
uma cartilha que compara os 

Metalúrgicos da Robert Bosch estão mobilizados contra 
encerramento da produção de máquinas em Alphaville

A mobilização dos compa-
nheiros da Robert Bosch, em 
Alphaville, está fortalecida 
contra o anuncio da empresa 
de encerrar a produção de má-
quinas na unidade, até o fim 
do ano. Em 5 de abril, foi rea-
lizado em frente à fábrica um 
protesto em defesa dos empre-
gos. A ação faz parte do enca-
minhamento aprovado pelos 
trabalhadores para cobrar da 
empresa investimentos de ga-
rantia de empregos e da pro-
dução na fábrica.

“A luta é para preservar 
os empregos, manter as opera-
ções produtivas e atrair novos 
investimentos”, enfatiza o dire-
tor do Sindicato Alex da Força.  

O fim da produção em 

Após audiência de conci-
liação, mediada pelo Minis-
tério Público do Trabalho, a 
Jan Lips fará as demissões dos 
trabalhadores e reconhecerá a 
dívida trabalhista. Os compa-
nheiros já estão há seis meses 
sem receber os salários.

RAYTON – Após re-
correr à diversas situações, 
o Sindicato tenta buscar na 
Justiça o mesmo entendi-
mento para os trabalhadores 
da Rayton, que já estão cinco 
meses sem receber os seus 
salários. 

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Envie suas dúvidas para o 
Whatsapp Sindmetal

(11) 9-6078-0209

Cláusulas da Convenção são discutidas e aprovadas pela categoria durante Campanha Salarial 
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Alphaville vai provocar o fim 
de 90 empregos diretos e de 
diversos indiretos. “O Sindica-
to tem nos dado muito apoio. 
Comprovou para gente que é 

um sindicato atuante, sincero. 
Só temos motivos para agrade-
cer”, disse um companheiro 
que trabalha há 15 anos na Ro-
bert Bosch. 

Luta na Robert Bosch é pela permanência da produção 

Doutor André Quadros explica proposta para trabalhadores da Jan Lips
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Sábados alternados na Croni
A partir de agora, os com-

panheiros da Croni vão traba-
lhar em sábados alternados. 
A decisão foi aprovada em as-
sembleia, após negociação en-
tre Sindicato e empresa sobre 
reformulação na jornada de 
trabalho dos companheiros. 

Entre as mudanças tam-
bém está o fornecimento de 

ticket alimentação de R$ 120, 
que vai substituir a cesta bá-
sica, que correspondia ao 
valor de R$ 50. O valor do ti-
cket passará a ser reajustado 
anualmente conforme a data 
base. Além disso, os trabalha-
dores vão passar a receber um 
abono especial, que será pago 
anualmente. 

Companheiros da Laminação Pasqua resgatam PLR 
Os companheiros da Lami-

nação Pasqua se organizaram e 
resgataram a PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) de 2018. 
A aprovação aconteceu durante 
assembleia realizada em frente a 
empesa.

“A organização dos trabalha-
dores é essencial para que direitos 
como a PLR sejam mantidos”, en-
fatiza o diretor Sertório. Agora os 
companheiros vão se organizar 
para conquistar a PLR deste ano. Diretor Sertório coloca PLR em votação na Laminação Pasqua
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principais pontos da Conven-
ção com a Legislação atual. 
Deste modo vai ficar mais fácil 
defender os direitos dos meta-
lúrgicos de Osasco e região. 

Para isso, além de parti-

cipar da vida do Sindicato, 
ajude a diretoria a identificar 
as empresas que não cum-
prem a Convenção Coletiva. 
Basta denunciar pelos canais 
de comunicação do Sindicato, 

como o Whatsapp, no núme-
ro: 11 9 6078-0209. 
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Em virtude da Sexta-feira Santa, a sede e subsedes do Sindicato não terão 
atendimento em 19/04. O Metalclube vai funcionar em horários especiais 
nos dias 19, 20 e 21/04: Piscina externa (9h às 17h), Secretarias (9h às 
14h), departamento de vendas (9h às 16h) e o clube (9h às 18h)

FERIADO 
PROLONGADO

Dia em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho será 
lembrado na sede do Sindicato; Inscreva-se

cristiane.imprensa@sindmetal.org.brSAÚDE E SEGURANÇA

A companheira 
Juliana Aparecida 
Silva Damaceno 
é a mais nova 

delegada sindical 
da Arbame, 

com 85 votos. 
O Sindicato 
um ótimo 

mandato para a 
companheira 

Arbame elege delegada sindical 

Reforma da Previdência 
Os impactos da reforma da 

Previdência na saúde dos tra-
balhadores também será tema 
de debate do “Ato em Memó-
ria às Vítimas de Acidentes”. O 
texto caminha a passos largos 
na Câmara dos Deputados. O 
presidente da CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça), deputa-
do Felipe Francischini (PSL-PR), 
já afirmou que pretende votar 
o parecer da proposta até 17 de 
abril. 

Isso significa que a mo-
bilização contra esta propos-
ta que reduz o valor do bene-
fício e dificulta o acesso dos 
trabalhadores à aposentado-
ria vai crescer nas fábricas 
da região. Para isto, além de 
participar das assembleias 
e atividades organizadas 
pelo Sindicato, você também 
pode enviar e-mails para os 
deputados mostrando a sua 
indignação sobre os prejuí-

zos que todos os brasileiros 
terão com a aprovação des-
ta reforma da Previdência. 
Também peça a eles que 
votem contra quaisquer ten-
tativas de privatizar a apo-
sentadoria e de dificultar o 
acesso da população à apo-
sentadoria. Acesse www.sin-
dmetal.org.br e tenha acesso 
ao e-mail de cada um deles. 

Para intensificar a pres-
são, as centrais sindicais 
lançaram uma cartilha que 
explica os principais itens da 
reformada Previdência, dis-
ponível no nosso site. Tam-
bém estão recolhendo assi-
naturas contra a proposta, 
para que a população mani-
feste sua indignação e fazer 
com que os deputados e se-
nadores não aprovem a re-
forma. O Sindicato também 
vai passar o abaixo assinado 
nas fábricas. 

Companheiros da Ascoval estão na luta em defesa da aposentadoria 

Dirigentes sindicais constroem ações em memória às vítimas 

O Dia Mundial em Memó-
ria das Vítimas de Acidentes do 
Trabalho é comemorado em 28 
de abril e, para lembrar a data, 
o Sindicato, junto a demais enti-
dades sindicais e Associações da 
região, organizam um ato para 
marcar esta data em 27 de abril, 
num sábado. A atividade vai 
acontecer na sede do Sindicato, 
das 9h às 12h.  

Durante a atividade, os 
trabalhadores vão receber um 
panorama geral sobre acidente 
de trabalho e atuação da fis-
calização na região de Osasco. 
Também vão conhecer o plano 
de ação construídos pelo movi-
mento sindical junto à OIT sobre 
o trabalho decente para pesso-

as com deficiências. Além de 
prestigiar o lançamento do livro 
“Eternidade, a construção social 
do banimento do amianto no 
Brasil”, entre outras ações.  

A data 28 de abril foi esco-
lhida para lembrar as vítimas 
do trabalho que mata e adoece, 
porque neste dia, em 1969, a ex-
plosão de uma mina nos Estados 
Unidos matou 78 trabalhadores. 
A tragédia impulsionou o mo-
vimento sindical canadense a 
iniciar uma luta para que a data 
não fosse esquecida e para que 
acidentes semelhantes fossem 
evitados.

Em 2003, a OIT (Organiza-
ção Internacional do Trabalho) 
adotou o 28 de abril como o dia 

oficial da segurança e saúde nos 
locais de trabalho. No Brasil, 

a data foi instituída em 2005, 
pela Lei nº 11.121/2005 (PL nº 

856/2003, do Deputado Roberto 
Gouveia – PT/SP).

Segundo estimativas da OIT, 
ocorrem anualmente no mundo, 
cerca de 270 milhões de aciden-
tes de trabalho, além de apro-
ximadamente 160 milhões de 
casos de doenças ocupacionais. 
No Brasil, em 2016 (dado mais 
recente), 612.632 trabalhadores 
brasileiros tiveram suas vidas 
atravessadas por um acidente 
de trabalho, de acordo com rela-
tório da Previdência Social.

INSCRIÇÃO: os in-
teressados devem se inscre-
ver pelo celia.assessoria@
sindmetal.org.br ou pelo 
Whatsapp do Sindicato, no 
número 11 9 6078-0209.

HOMENAGEM

Marcos Martins encerra ciclo no parlamento 
sem deixar a luta dos trabalhadores

Sem ter disputado eleição 
em 2018, o ex-deputado estadu-
al Marcos Martins encerrou no 
início deste ano seu ciclo no par-
lamento sem deixar de lutar. “A 
única mudança é que ficarei sem 
mandato. Continuarei lutando 
pelos direitos da classe trabalha-
dora e pela saúde das pessoas. 
Isso nunca vai parar”, afirmou 
em nota sobre o fim do seu ciclo 
no parlamento.

Se promessa é dívida, 
ele tem pago a dele. Isto 
porque participou do Dia 
Nacional de Lutas contra 
a reforma da Previdên-
cia, que aconteceu em 22 
de março em frente à Es-
tação de Trem. Também 
prestigiou o lançamento 
da Pesquisa Metalúrgica, 
que mostra a presença de 
pessoas com deficiência 
nas metalúrgicas da re-
gião. 

No dia 19 de fevreiro, 
por exemplo, em visita 
à comissão de saúde da 

Alesp (Assembleia Legislativa de 
São Paulo), questionou o novo 
Secretário da Saúde do Estado 
de São Paulo, José Henrique Ger-
mann Ferreira, sobre o cresci-
mento do número de óbitos e a 
situação do Hospital Regional de 
Osasco.

VIDA PÚBLICA – 
Com 30 anos de vida pública, 
Marcos Martins sempre se en-

volveu em questões sociais e tra-
balhistas e ergueu importantes 
bandeiras em defesa dos traba-
lhadores. Foram cinco mandatos 
como vereador em Osasco e três 
como deputado estadual. Foi ar-
ticulador de muitas conquistas 
para região, como a vinda do 
Poupatempo, Centro de Hemo-
diálise no Hospital Regional do 
município, da UTI Infantil do 

Hospital Municipal e Centro 
de Tratamento do Câncer da 
Vila Yara. 

Com o Sindicato, tam-
bém esteve presente na luta 
contra o amianto, e é autor 
de leis que proíbem produ-
tos que oferecem riscos aos 
trabalhadores, como as que 
proíbem o amianto no Es-
tado de São Paulo, o uso do 
mercúrio em equipamentos 
hospitalares e os postos de 
combustíveis de abastece-
rem os veículos após ser 
acionada a trava de segu-
rança de bombas, evitando 
a liberação do benzeno.

Diretor Geremias organiza luta na Alulev contra a reforma 
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