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Neste sábado, reforce a luta contra 
acidentes e doenças do trabalho
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No ano passado, trabalhadores de diversas categorias participaram do ato que lembrou às vítimas do trabalho

Sem política de 
valorização, 
mínimo seria de 
R$ 573  P.4

Novas parcerias 
do Sindicato 
beneficiam 
sócios  P.4

Ato que acontece no 
sábado, 27, na sede do 
Sindicato, a partir das 9h, 
vai lembrar as vítimas 
de acidentes e doenças 
do trabalho, e vai 
reforçar o compromisso 
em defesa da saúde dos 
trabalhadores.
Durante a atividade, 
organizada pelos 
sindicatos da região, 
também vai acontecer 
o lançamento do 
livro “Eternidade – A 
construção social do 
banimento do amianto 
no Brasil”. P3

Organização por direitos cresce na região 
Organizados com o Sindicato, companheiros da SBR conquistaram PLR 
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A luta contra a reforma da 
Previdência segue firme 
nas fábricas da região, 
e é ela que também vai 
nortear as celebrações do 1º 
de Maio deste ano, em ato 
organizado pelas centrais 
no Vale do Anhangabaú P.4

Defesa da 
aposentadoria 
norteia 1º de Maio 

Companheiros da New Oldany estão firmes contra a reforma
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Os metalúrgicos de Osasco e região deixam claro que não abrem mão de seus direitos. Por isso que 
a luta pela manutenção da PLR, pagamento em dia, 13º, empregos estão na rotina da categoria. A 
confiança no Sindicato, somado a organização dos trabalhadores dentro da fábrica tem colaborado 
para os avanços, prova disso que nos últimos dias os companheiros da SBR, Vastec e Meron 
conquistaram PLR. Os avanços não param por aí. Tem regularização também de 13º e acordo fechado 
para resguardar direitos importantes para os companheiros que trabalham na Metalsa, que sofrem 
riscos com o anuncio da Ford de encerrar as atividades em São Bernardo. P3



O salário mínimo foi insti-
tuído no Brasil na Constituição 
de 1934, para garantir aos tra-
balhadores condições econô-
micas de satisfazer as próprias 
necessidades. A Constituição 
de 1946 determinou que ele de-
veria atender também à famí-
lia do trabalhador e a de 1988 
renovou esse direito a todos os 
trabalhadores urbanos e rurais.

Há décadas, o Dieese esti-
ma o valor do salário mínimo 
necessário para atender a uma 
família de dois adultos e duas 
crianças. Atualmente, a quantia 
é de cerca de R$ 4,3 mil, ou seja, 
mais de quatro vezes o valor 
atual desta remuneração.

O movimento sindical luta 
para que o salário mínimo se 
aproxime dos valores indicados 

pelo Dieese. Há alguns anos, 
as Centrais Sindicais iniciaram 
uma ação nacional de mobiliza-
ção, com as Marchas da Classe 
Trabalhadora, a partir de 2004, 
que resultou na política de valo-
rização do salário mínimo.

Em maio de 2004, o valor 
do salário mínimo era de R$ 
260,00. Com a política de va-
lorização, além da reposição 
da inflação, houve aumento 
real de 74,33% até janeiro de 
2019 (quando passa a valer R$ 
998,00). Se não tivessem sido 
concedidos os aumentos reais, 
somente com a reposição da in-
flação, o valor atual do salário 
mínimo seria de R$ 573,00.

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro anunciou o fim da 
política de valorização. O mo-

vimento sindical, por sua vez, 
defende a manutenção da atual 
política. O processo de elevação 
contínua e rápida do salário 
mínimo é um instrumento para 
propiciar a elevação do padrão 
civilizatório no país.

Leia a íntegra no www.sind-
metal.org.br

O atual governo quer dimi-
nuir de 700 para 50 o número 
de conselhos previstos pela Po-
lítica Nacional de Participação 
Social. De acordo com o decre-
to 9.759/2019, além de conse-
lhos, serão encerrados comi-
tês, comissões, grupos, juntas, 
equipes, mesas, fóruns, salas e 
qualquer outra denominação 
dada a colegiados que não te-
nham sido criados por lei. Ou 
seja, pretende acabar com a 
participação social. 

O decreto reduz a migalha a 
capacidade de a sociedade civil 
monitorar e contribuir com po-
líticas públicas. Travestido de 
desburocratização, um dos ob-
jetivos da revogação é eliminar 
de vez a participação social.

É preocupante que, mais 
uma vez, uma medida de im-

pactos tão sérios para a popu-
lação tenha sido tomada sem 
diálogo com a sociedade e com 
os diversos setores envolvidos 
nos conselhos existentes. É 
mais um ataque à democracia.  

Entre os conselhos ameaça-
dos estão o Conade (Conselho 
Nacional dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência), o Conaeti 
(Conselho Nacional de Erra-
dicação do Trabalho Infantil), 
o CTPCC (Conselho de Trans-
parência Pública e Combate à 
Corrupção). 

Reduzir os conselhos é o 
mesmo que limitar a participa-
ção da sociedade civil na for-
mulação de políticas públicas. 
Se acabar com esse espaço de 
comunicação e de integração, 
como é que a administração 
pública vai funcionar? Com 

este decreto, o governo só afir-
ma que não está interessado 
em ouvir o que a sociedade tem 
para dizer.

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 13 anos, sindicato 

participava de ato em memória 

das vítimas de acidentes de 

trabalho, na Praça da Sé
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Participação Social em Risco .

Triste fim da política de valorização do salário mínimo.

25/04, às 19h, lançamento do documentário “Zequinha Barreto – 
Memória e Resistência” e do livro digital “Comissão da Verdade 
Osasco”.  O evento acontece no Sindicato dos Químicos, que fica 
na Praça Joaquim dos Santos Ribeiro, 265, km 18, Osasco

PRESTIGIE!

EDUARDO METROVICHE/SINDMETAL 

Dirigentes traçam estratégias 
de ação da Rede Arcelor Mittal

Entre os dias 8 e 9 de abril, 
a vice-presidente do Sindicato, 
Monica Veloso, o secretário-
-geral, Gilberto Almazan, par-
ticiparam de encontro da Rede 
Arcelor Mittal, que aconteceu 
no Rio de Janeiro , onde discu-
tiram ações sindicais para as 
plantas da multinacional.

Durante o encontro, os 
dirigentes, representando 16 
países, discutiram também os 
avanços do trabalho da Rede 
nos compromissos e cumpri-
mentos dos acordos assumi-
dos. Temas como saúde e se-
gurança, Negociação Coletiva 

CLEMENTE, 
Diretor técnico do Dieese

CURTAS

As ações do Espaço da Cida-
de para fortalecer a luta pela 
inclusão de pessoas com de-
ficiência têm se multiplica-
do. Nos dias 9 e 12 de abril, 
o coordenador Carlos Aparí-
cio Clemente participou de 
duas importantes atividades 
que fortaleceram esta luta. 
Uma aconteceu na Funda-
centro e a outra no Dieese. 
Em ambos encontros, o Es-
paço apresentou dados de 
contratação nas metalúrgi-
cas, a cartilha “Inclusão é 
Atitude! Qual é a Tua?”, e o 
Plano de Ação Sindical em 
Relação ao Trabalho Decen-
te para as Pessoas com Defi-
ciência no Brasil, elaborado 
com o apoio da OIT. 

Luta pela 
Inclusão Os contribuintes têm até 30 

de abril, às 23h59 (horário 
de Brasília), para enviar 
os dados à Receita Federal. 
Quem não entregar no pra-
zo terá de pagar multa de 
1% sobre o imposto devido 
ao mês. Deve declarar o IR 
neste ano quem recebeu 
rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70 em 
2018. Algumas despesas 
médicas e com educação 
podem ser abatidas na de-
claração, e, com isso, pagar 
menos imposto. 

Declaração do IR 

Anote na agenda. A equipe 
da Sicoob CredMetal esta-
rá na Prodec, em 24/04 às 
10h; na Meritor em 24/04, às 
11h30; na Epson, em 25/04, 
às 10h30. Já no dia 26/04, 
acontece plantão na subsede 
de Taboão, a partir das 10h. 

Sicoob CredMetal 
nas Fábricas 

“Nanotecnologia, Novas 
Tecnologias, Impactos e 
Precarização do Traba-
lho”, é o tema do novo cur-
so que a Fundacentro vai 
promover entre os dias 
16 e 18 de julho, das 8h30 
às 17h30. Os objetivos das 
aulas serão apresentar 
possíveis impactos das no-
vas tecnologias no mundo 
do trabalho. As inscrições 
devem ser feitas no http://
www.fundacentro.gov.br 
a partir do dia 18/06/2019 
às 14h. 

Anote na Agenda 

Dirigentes discutiram ações em prol dos trabalhadores  
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e contratos Nacionais com os 
Sindicatos e trabalhadores fo-
ram destaques.

“A disposição do movi-
mento sindical do Brasil é 
defender o instrumento da 
negociação coletiva como fun-
damental para garantir direi-
tos, e a representação sindical 
na interlocução deste espaço 
de negociação”, destacou Mo-
nica Veloso. Como resolução 
do encontro, na sexta-feira, 26, 
trabalhadores da Belgo e da 
Gerdau vão receber um bole-
tim informativo sobre saúde e 
relação de trabalho.
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Os companheiros da Me-
ron, em Osasco, SBR, em Ba-
rueri, e Vastec, em Cotia, apro-
varam durante assembleia a 
proposta de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados), nego-
ciada entre o Sindicato e a dire-
ção das empresas. Este são al-
guns dos direitos da categoria 

que a diretoria não abre mão. 
“A PLR é uma das conquis-

tas históricas dos trabalha-
dores e eles não abrem mão 
dela. Temos defendido ano 
após ano, com muita luta que 
o pagamento seja respeitado 
pelos patrões”, destaca o dire-
tor Everaldo dos Santos. 

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

Metalúrgicos da Meron, SBR e Vastec conquistam PLR, 
com o apoio do Sindicato 

Os sindicatos da região, 
com o apoio do Cissor (Conse-
lho Intersindical de Saúde e 
Seguridade Social de Osasco e 
Região), promovem no sábado, 
27, um Ato em Memória das Ví-
timas de Acidente e Doença do 
Trabalho. O encontro vai acon-
tecer na sede da nossa entidade 
a partir das 9h para marcar o 
“Dia Mundial em Memória das 
Vítimas de Acidentes e Doenças 
do Trabalho”. 

O objetivo da ação é forta-
lecer a luta contra acidentes. 
Nele, os dirigentes sindicais 
vão chamar atenção para os 
acidentes de trabalho ocorridos 
na região de Osasco, momento 
que teremos a oportunidade de 
conhecer a realidade de outras 

categorias e, inclusive, depoi-
mentos das vítimas. A Reforma 
da Previdência e o prejuízo à 
saúde do trabalhador também 
serão abordados. Bem como o 
plano de ação sindical em re-
lação ao trabalho decente para 
pessoas com deficiência no Bra-
sil e a prevenção de acidentes. 

Os participantes também 
vão ganhar um exemplar do li-
vro “Eternidade – A construção 
social do banimento do amian-
to no Brasil”, que será lançado 
durante a atividade. 

Inscrições: Interessados 
em participar devem se inscre-
ver pelo e-mail celia.assesso-
ria@sindmetal.org.br ou pelo 
Whatsapp do Sindicato no nú-
mero 11 9 6078-0209. 

SOBRE A DATA – O 
Dia em Memória às Vítimas do 
Trabalho é lembrado em 28 de 
abril. Nesta data, em 1969, a 
explosão de uma mina nos Esta-
dos Unidos matou 78 trabalha-
dores. A tragédia impulsionou o 
movimento sindical canadense 
a iniciar uma luta para que a 
data não fosse esquecida e para 
que acidentes semelhantes fos-
sem evitados.

Em 2003, a OIT (Organiza-
ção Internacional do Trabalho) 
adotou o 28 de abril como o dia 
oficial da saúde e segurança no 
local de trabalho. No Brasil, des-
de 28 de maio de 2005, o dia 28 
foi instituído como Dia Nacional 
em Memória às Vítimas de Aci-
dentes e Doenças do Trabalho.

Organização garante 13º dos companheiros da Tailtec

Participe do ato contra acidentes e 
doenças do trabalho, neste sábado

SAÚDE E SEGURANÇA

Organizados, os metalúrgicos da Meron fecharam PLR
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PLR garantida também para os trabalhadores da Vastec
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O 13º também faz parte da 
lista dos itens que os metalúr-
gicos da região exigem respei-
to.  O Sindicato tem recebido 
denúncias de empresas que 
ainda não pagaram este direito 
dos trabalhadores. Para des-
respeito como estes, a resposta 
tem que ser a luta. Foi o que 
fizeram os companheiros da 
Tailtec, em Osasco, que intensi-
ficaram a mobilização, avança-
ram e aprovaram proposta da 
empresa para que este direito 
seja enfim regularizado. Mobilização dos trabalhadores da Tailtec surtiu efeito
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FORTALEÇA O 
SINDICATO – A sindi-
calização está a todo vapor nas 
fábricas, isto porque os meta-

Os metalúrgicos da Metal-
sa, em Osasco, estão entre os 
trabalhadores que poderão 
ser afetados com o encerra-
mento das atividades da Ford 
em São Bernardo do Campo. 
Se precavendo disto, o Sindi-
cato organizou os companhei-
ros e um acordo foi aprovado 
em assembleia para amenizar 
os danos aos trabalhadores 
em caso de demissões.    

Diretor Rafael coloca acordo em votação na Metalsa

lúrgicos da região têm consci-
ência que um sindicato forte, 
reflete em toda categoria. Se 
você ainda não é sócio, não 

perca tempo preencha uma 
ficha de sindicalização, forta-
leça a categoria e desfrute de 
vantagens que só sócios têm.

Acordo fechado 
na Metalsa
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Companheiros, neste 1º de maio o Metalclube vai funcionar em 
horários especiais. Piscina Externa: das 9h às 17h; Secretaria: 
das 9h às 14h; Clube: das 9h às 18h, Departamento de Vendas: 
das 9h às 16h; Academia e Piscina Aquecida estarão fechadas. 

METALCLUBE 
NO 1º DE MAIO 

Centrais se unem no 1º de Maio contra a reforma da Previdência 

Reforma da Previdência deve avançar na CCJ

Metalúrgicos da Onix estão entre os companheiros já mobilizados contra a reforma da Previdência 

As centrais sindicais unifi-
caram forças para a manifes-
tação do 1º de Maio deste ano. 
Os trabalhadores podem se 
preparar para um grande ato 
que vai acontecer no Vale do 
Anhangabaú, na região central 
de São Paulo. O dia será marca-
do pela a luta contra a reforma 
da Previdência. A defesa do 
emprego e dos direitos sociais, 
bem como da democracia e da 
soberania nacional, também 
serão temas prioritários. 

“Vamos unir nossas vozes 
contra esta nefasta proposta 
que só prejudica os mais po-
bres”, ressalta Miguel Torres, 
presidente da Força Sindical.

O ato de 1º de Maio está 
previsto para acontecer das 
10h às 18h. Participam da orga-
nização do evento CGTB, CSB, 
CTB, CSP, CUT, Força, Intersin-
dical (duas), Nova Central e 
UGT, além das frentes Brasil 
Popular e Povo sem Medo.

“Faremos uma grande mo-

bilização juntos, para impedir 
que continuem os ataques aos 
direitos dos trabalhadores”, 
afirma João Carlos Gonçalves 
(Juruna), secretário-geral da 
Força Sindical.

ATRAÇÕES – Além 
de reforçar a luta, os traba-
lhadores vão poder assistir a 
shows de artistas consagra-
dos, como Leci Brandão, Paula 
Fernandes, Ludmilla, Simone 
e Simaria e Maiara e Maraísa, 
entre outros. 
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VARIEDADES

FIEO
Fundação Instituto de 
Ensino para Osasco
DESCONTO DE 20% 
Av. Franz Voegeli, 300, Pq. 
Continental, Osasco, SP
+ informações: 3651-9999
www.unifieo.br 

Evolute Cursos 
Profissionalizantes e Idiomas
DESCONTO DE 40% 
Unidade de Osasco (mediante 
apresentação da carteirinha)
Rua João Crudo, 157, Centro
+ informações: evolutecursos.com.br
Fone: (11)3655-7659 e Whatsapp 
(11) 9 4115-9950

Kátia Menezes 
Terapeuta Holística
20% DE DESCONTO 
mediante apresentação da 
carteirinha de sócio 
Espaço Flor de Maio – 
Shopping Pátio Osasco (Av. dos 
Autonomistas, 896, torre 1, sl 
1608/1609, Vila Yara)
+ informações: 11 9 8152-8264 
katiamenezesterapeuta.com.br

Governo interrompe política de 
aumento real do salário mínimo

De acordo com o projeto de 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias), a partir do ano que vem o 
governo vai interromper a política 
de aumento real do salário míni-
mo. Isso porque estabelece que o 
valor do salário mínimo em 2020 
será de R$ 1.040, um aumento de 
R$ 42 em relação aos atuais R$ 998.

A nova regra define que o 
salário mínimo será corrigido 
apenas pela inflação medida pelo 
INPC (Índice Nacional do Preços 
ao Consumidor). Isso significa que 
o valor não terá aumento real, 
apenas seguirá o mesmo nível de 
antes, considerando a alta do cus-
to de vida. Aumento real significa 
subir além da inflação. 

RETROCESSO – Inter-
romper a política do salário mínimo 
vai provocar uma onda de retroces-
sos, uma vez que a definição do piso 

salarial influencia as contas públicas, 
serve como parâmetro para o paga-
mento de aposentadorias e benefí-
cios assistenciais e trabalhistas.

A política de valorização do 
salário mínimo é uma conquista 
da luta unitária das centrais sin-
dicais, por meio das Marcha da 
Classe Trabalhadora realizadas 
de 2004 a 2006 em Brasília com a 
finalidade de, entre outros itens 
da pauta, de arrancar a correção 
do salário.

Em 2004, um trabalhador 
da ativa ou aposentado que ga-
nhava o salário mínimo recebia 
R$ 260,00. Hoje, graças a política 
de correção, o valor está em R$ 
998,00. Uma conquista que be-
neficia 40 milhões de brasileiros, 
que ganham até três salários mí-
nimos, sem contar com os aposen-
tados e beneficiários do INSS.

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Após sessões tumultuadas, 
o parecer do relator da refor-
ma da Previdência volta a ser 
analisado na terça-feira, 23, e 
finalizado nos próximos dias 
na CCJ (Comissão de Consti-
tuição e Justiça) da Câmara 
dos Deputados. A intenção do 
presidente da CCJ, o deputado 
Felipe Francischini (PSL-PR) é 
aprovar o texto o mais rápido 
possível.

Também na terça, a re-
forma da Previdência será de-
batida em audiência pública 
promovida pela Comissão de 
Legislação Participativa. O de-
bate contará com a presença 
de diversos setores, a intenção 
é falar sobre os impactos da 
reforma.

Mudanças
A Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 6/19 pre-
tende fazer grandes mudanças 
ao acesso à aposentadoria dos 
brasileiros. A idade mínima 
para aposentar será de 65 anos 
para os homens e 62 para as 
mulheres. Além disso, bene-
ficiários terão que contribuir 
por um mínimo de 20 anos.

A proposta do atual gover-
no acaba com o pagamento 
da multa de 40% do saldo do 
FGTS quando o trabalhador se 
aposentar e continuar na mes-
ma empresa. 

Não é apenas a aposenta-
doria que está em risco, mas 
outros benefícios ligados à Pre-

vidência Social, como o Bene-
fício de Prestação Continuada 
(BPC), as pensões por morte e 
invalidez e vários outros serão 
alterados no valor e, também, 
nas regras de obtenção.

Por isso que o Sindicato 
não tem poupado esforços 
contra a reforma, além de 
mobilizar os metalúrgicos da 
região em defesa da aposen-
tadoria, também recolhe assi-
naturas contra as mudanças. 
E você pode contribuir, além 
de participar do abaixo assi-
nado, envie e-mails para os 
deputados e mostre que você 
é contra. Acesse o www.sin-
dmetal.org.br e tenha acesso 
ao contato de cada um dos 
parlamentares. 

No caso da faculdade, o sócio deve apresentar uma carta elaborada pelo Sindicato.


