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Sindicato intensifica luta em defesa 
da Educação e da Previdência Social 

Encontros na sede e na 
Federação defendem 
condições necessárias para 
um ambiente saudável e 
seguro de trabalho  P.4
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IndustriAll apoia 
greve geral P.2

Trabalhadores da Spaal estão entre os companheiros organizados pelo Sindicato em defesa da Seguridade Social

Ações 
fortalecem 
luta por 
segurança 

O Sindicato vai re-
forçar nesta semana a 
organização da catego-
ria contra a reforma da 
Previdência e descaso do 
Governo com a educa-
ção. Até sexta-feira, 31, 
faremos uma força tarefa 
para coletar ainda mais 
assinaturas para o abai-
xo-assinado contra a re-
forma que adia a aposen-
tadoria e reduz os valores 
dos benefícios. Na quin-
ta-feira, 30, vai ser dia so-
mar força mais uma vez 
aos atos contra os cortes 
na educação.  P.3

Inscreva seu 
time para o 
Campeonato P.4

Trabalhadores de diversas categorias se reuniram na sede para celebrar os 40 anos da Semsat 
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Alex da Força coloca PLR em votação na Freios Farj

Companheiros da Freios 
Farj, Mikatos e BW 
Papersistem engrossam 
lista de trabalhadores 

com a PLR garantida. Na 
New Oldany, a luta ganha 
força por este direito   
P.3

Conquistas de PLR crescem na região 

LUTO

ATAÍDE ROSA MARTINS
(Ex-diretor do Sindicato)

      10/10/1938

      21/05/2019
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Desde a eleição, a refor-
ma da previdência tem sido 
colocada como a salvação da 
economia brasileira, capaz de 
gerar crescimento, emprego, 
recuperação da capacida-
de fiscal do Estado. Os dias 
passam, o governo ainda diz 
que a reforma é fundamental, 
mas agora já afirma que não 
será suficiente. Que também 
precisa desonerar o setor 
produtivo, privatizar e fazer 
concessões ao setor privado, 
vender ativos naturais etc. 
Já vimos essa novela. Antes, 
diziam que a reforma traba-
lhista, a PEC dos gastos, a lei 
da terceirização, entre outras 
medidas, seriam a salvação, 
mas o desemprego continuou 

nas alturas e a economia, tra-
vada.

Trabalhadores de todo o 
país precisam de emprego e 
salário, mas faltam milhões 
de postos de trabalho. Quando 
surge trabalho, é informal, pre-
cário e paga muito pouco. Cres-
ce o número dos desalentados, 
gente, que mesmo precisando 
muito de emprego, desiste da 
procura porque não encontra 
oportunidade e não tem dinhei-
ro nem para o transporte, para 
continuar a busca. 

Ao contrário do que diz o go-
verno, a reforma da previdência 
- assim com a reforma trabalhis-
ta, as privatizações, a PEC dos 
gastos - não vai gerar empregos, 
melhorar a economia e a vida 

dos brasileiros. O que poderia 
fazer isso é investimento público 
e privado, mas quem governa o 
país prefere apostar justamente 
no sentido contrário.

Aprovação do governo no mercado cai de 28% para 14% em maio, segundo 
levantamento da XP Investimentos com 79 gestores de recursos, economistas e 
consultores, realizado entre os dias 22 e 24 de maio e divulgado na segunda-feira, 27

CAI IBOPE 

Depois de uma década de 
expansão, a educação no Bra-
sil está ameaçada. Principal-
mente no que que se refere ao 
processo de redemocratiza-
ção de acesso. Pela primeira 
vez na história do nosso país, 
um governo encara a educa-
ção como inimiga, ao invés de 
vê-la como um fator essencial 
para o desenvolvimento. Pela 
primeira vez, um presidente 
desrespeita os estudantes, o 
direito a livre manifestação 
de cada um deles.  

A educação não pode con-
tinuar sendo um privilégio 
da elite dominante. Cortar 
as verbas destinadas para a 
educação é reduzir, é piorar a 
qualidade das nossas escolas. 
Reduzir o orçamento desde o 
fundamental até a graduação 
pública é uma grande ameaça 

ao futuro do país, é um violen-
to ataque ao desenvolvimento 
do país. É uma grande injus-
tiça contra o Brasil, contra a 
população mais pobre, contra 
os estudantes, contra o futuro 
do nosso país. 

Apoiamos a manifestação 
dos estudantes que aconteceu 
em 15 de maio, e vamos fazer 
o mesmo na próxima quinta-
-feira, 30. Vamos para as ruas, 
para dizer que não aceitamos 
retrocessos, que não aceita-
mos chantagem. É não para 
a reforma da Previdência, e é 
não para os sucessivos cortes 
na educação. 

Por isso estamos todos 
os dias nas portas das fábri-
cas para dizer para os tra-
balhadores os prejuízos com 
a reforma da Previdência, e 
também para falar sobre os 

ataques à educação pública 
no país. Dia 30 de maio vai 
ser maior, e dia 14 de junho 
vai ser maior ainda. 

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 36 anos, categoria 

aprovava adesão à     

Greve Geral de 1983
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Cortes na Educação ameaçam futuro do país .

Governo pode piorar o que está ruim.

SINDMETAL

IndustriAll reforça apoio à 
greve geral 

A greve geral contra os 
ataques a seguridade social, 
a uma aposentadoria pública 
e digna para os brasileiros, é 
legítima e ganhou na sema-
na passada o apoio de um 
grande aliado: o Comitê Exe-
cutivo da IndustriAll Global 
Union. Por unanimidade, os 
membros decidiram apoiar 
os trabalhadores e trabalha-
dores na grande paralisação, 
marcada para o dia 14 de ju-
nho (leia página 3). 

O reforço de apoio aconte-
ceu durante encontro do Co-
mitê, entre os dias 20 e 22 de 
maio, que aconteceu em Bru-
xelas, na Bélgica, com a par-
ticipação da vice-presidente 
do Sindicato, Monica Veloso, 
que preside a IndustriAll. Du-
rante o encontro, os membros 
debateram e temas centrais 

para avançar na luta por es-
paços de trabalho seguros 
e bem remunerados. A luta 
pela igualdade entre homens 
e mulheres no mundo do tra-
balho também foi destaque. 

“Reafirmamos nosso com-
promisso com os princípios 
fundamentais de direitos hu-
manos que preconiza uma 
sociedade democrática, in-
clusiva, que respeita sua di-
versidade, e todas as formas 
democráticas de manifesta-
ção social; neste sentido que-
remos expressar toda nossa 
solidariedade e apoio a Gre-
ve Geral dos trabalhadores 
e trabalhadoras marcadas 
pela unidade das Centrais 
Sindicais brasileiras marca-
da para o próximo dia 14 de 
junho”, diz resolução da In-
dustriAll.

CLEMENTE GANZ LÚCIO, 
Sociólogo, diretor técnico do DIEESE.

CURTAS

O movimento sindical deu 
adeus na terça-feira, 21, ao 
companheiro Ataíde Rosa 
Martins. Por anos ele se 
dedicou ao fortalecimento 
da nossa categoria, princi-
palmente entre os anos 72 
a 81, quando por três man-
datos fez parte da diretoria 
da nossa entidade. A dire-
toria do Sindicato lamenta 
a morte de Ataíde e presta 
pesares à família e amigos.

Luto por Ataíde 
Com alta do gás, 14 milhões 
de lares passaram a usar tam-
bém lenha ou carvão para 
cozinhar, um aumento de 
27% ou de três milhões de do-
micílios entre 2016 e 2018. A 
crise econômica prolongada, 
o aumento do desemprego e 
do preço do botijão de gás ex-
plicam esse salto. Entre 2016 
e 2018, período contemplado 
pelo levantamento, o gás de 
cozinha acumulou alta de 
24% e a taxa média de desem-
prego passou de 11,5% para 
12,3%. [Fonte: O Globo] 

Aumento do Gás
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Nesta semana, a equipe da 
Sicoob CredMetal vai mar-
car presença em algumas fá-
bricas da região. Veja: STM, 
28/05, às 10h; Engrecon, 
28/05, às 11h; Croni, 28/05, 
às 12h; Prodec, 29/05, às 10h; 
Meritor, 29/05, às 11h30; Ep-
son, 30/05, às 10h30; Arim, 
30/05, às 11h30; Spaal, 31/05, 
às 11h30. Fique de olho, na 
próxima semana pode ser a 
vez da equipe visitar a sua 
empresa. É a cooperativa 
mais perto de você! 

Sicoob CredMetal 
nas fábricas 

A maioria dos ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) vo-
tou na quinta-feira, 23, a favor 
da criminalização da homofo-
bia. Seis dos 11 ministros do STF 
concordam que o preconceito 
contra homossexuais e transse-
xuais deve ser considerado um 
crime equivalente a racismo. 
Ficou para 5 de junho a decisão 
final do Supremo Tribunal Fe-
deral que já aponta para a cri-
minalização da homofobia no 
país. [O Estado de SP] 

Homofobia X Crime 

Monica Veloso durante reunião da IndustriAll em Bruxelas
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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

Mobilização rende PLR nas fábricas de Osasco e região 
Graças a confiança no 

Sindicato, os trabalhado-
res têm reforçado a mo-
bilização nas fábricas e 
garantido avanços na PLR 
(Participação nos Lucros 
e Resultados). Prova disso 
que os companheiros da BW 
Papersistem, da Freios Farj 
e da Mikatos estão com este 
direito garantido. 

Os companheiros da Mi-
katos estão com PLR garanti-
da até 2020. Graças a nego-
ciação deste ano que rendeu 
acordo para 2019 e 2020, os 
trabalhadores aprovaram 
a proposta e nos dois casos 
vão receber a PLR em duas 
parcelas. 

Na Freios Farj e na BW 
Papersistem, a demonstração 
de unidade entre os trabalha-
dores e o apoio do Sindicato 
também renderam mais uma 
PLR.

Estado de greve na New Oldany
Os companheiros da New 

Oldany apostam na mobiliza-
ção para avançar na negociação 
de PLR. Prova disso que amea-

çam entrar em greve caso a em-
presa não proponha um acordo 
que atenda aos interesses de 
cada trabalhador. 

Metalúrgicos apoiam protesto contra os cortes de 
verbas na Educação 

RUMO A GREVE GERAL

A luta contra a reforma da 
Previdência ganha mais cor-
po nesta quinta-feira, 30, com 
o segundo protesto nacional 
que irá mobilizar trabalhado-
res e estudantes contra os cor-
tes de verbas na Educação e a 
reforma da Previdência. 

O governo quer tirar da 
Constituição os investimentos 
públicos obrigatórios em Saú-
de e Educação. Além disso, 
anunciou o corte de verbas 
para universidades, o que in-
viabiliza pesquisas e a manu-
tenção das instituições e com-
promete as possibilidades de 
o país ser de fato desenvol-
vido. Bolsonaro joga a favor 
das instituições privadas e do 
mercado financeiro, que são 
os maiores interessados em 
lucrar com a Saúde, Educação 
e com a Previdência.

O protesto desta quinta 
promete repetir a força do 
ocorrido no último dia 15, em 
que mais de um milhão de 

pessoas foram às ruas de todo 
o país e mostrou que a resis-
tência às agressões deste go-
verno é cada vez maior.

O nosso Sindicato apoia 
e participa dos protestos 
que também são apoiados 
pela Força Sindical CUT, CTB, 
CGTB, CSB, Intersindical, UGT 
e Nova Central. Vamos juntos 
fortalecer a unidade da classe 
trabalhadora para derrotar o 
projeto de destruição de di-
reitos e do futuro do Brasil e 
de sua maioria trabalhadora, 
pretendido pelo presiden-
te Bolsonaro e o ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

Outra forma de partici-
par da luta é aderir ao abai-
xo-assinado contra a reforma 
da Previdência que a direto-
ria tem levado às portas de 
fábrica. O documento será 
entregue aos representan-
tes do governo federal e do 
Congresso para deixar clara 
a insatisfação popular com 
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o projeto que acaba com o 
sistema de seguridade social, 
dificulta o acesso a aposen-
tadoria e achata a renda dos 
trabalhadores.

Greve geral – Todas 

essas ações preparam a gre-
ve geral marcada para o dia 
14 de junho. Para articular a 
participação dos metalúrgicos 
de Osasco e região, vamos ter 
uma plenária na sede, no sá-

bado, 8, a partir das 9h. Venha 
fortalecer a luta, venha defen-
der o seu direito de se aposen-
tar e uma Previdência Pública 
e o direito a Educação pública 
e de qualidade. 

Diretor Geremias organiza luta na Kohler contra a reforma da Previdência 
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PLR na Mikatos esta garantida por dois anos 

PLR fechada na BW Papersistem Luta na New Oldany é por PLR

Trabalhadores da Nekarth 
encerram greve 

Após paralisação de seis 
dias contra atraso nos paga-
mentos, os metalúrgicos da 
Nekarth já estão com uma 
parte dos débitos quitada. Isso 
graças a audiência de conci-
liação, solicitada pelo Sindi-

cato no Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª região, onde a 
Nekarth se comprometeu a re-
gularizar os pagamentos. Com 
isso, na segunda-feira, 27, os 
trabalhadores encerram a gre-
ve e retornaram ao trabalho.
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Bancada feminina da Câmara dos Deputados fará emendas à reforma da Previdência. 
Com 77 integrantes, é a maior da história. E, independentemente da posição política, 
tendem a votar juntas em favor das mulheres [Fonte: Folha e SP]

MULHER
EM FOCO 
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Morte de metalúrgico mostra necessidade da luta por 
mais saúde e segurança

VARIEDADES

Há 40 anos, acontecia a primei-
ra Semsat (Semana de Saúde do 
Trabalhador), com o objetivo de 
informar os trabalhadores sobre 
os riscos e a necessidade da luta 
para melhorar os ambientes de 
trabalho. O aniversário foi cele-
brado no sábado, 25, com um en-
contro organizado pelo Sindica-
to, Cissor (conselho intersindical 
da região) e movimentos sociais, 
na sede.

Mais que um evento, a Semsat 
representa um marco na organi-
zação e ação para defender con-
dições de saúde e segurança, que 
fincou raízes cujos frutos temos 
hoje em cláusulas fundamentais 
de nossa Convenção Coletiva.

Luta que se faz cada mais 
presente e necessária porque as 
mortes, mutilações e adoecimen-
tos no trabalho são problemas 
crônicos. Na quinta-feira, 23,um 
metalúrgico funcionário da em-
presa Atlas Schindler morreu en-
quanto trabalhava na instalação 
de um elevador num condomí-
nio residencial que está em cons-
trução na rua da sede do nosso 
Sindicato. Diretores do nosso 
Sindicato compareceram ao local 
e acionaram o ministério do Tra-
balho para realizar fiscalização.

O fato não é coincidência. 

SAÚDE E SEGURANÇA

Center Óptica
25% DE DESCONTO
mediante apresentação da carteirinha de sócio 
Avenida Carmine Gragnano, 74, Centro, Jandira, SP 
+ INFORMAÇÕES: 11 4789-1105

Cálculo Previdenciário
GRATUITO PARA SÓCIOS
É necessário agendar horário pelo 11 3651-7200
Rua Eramos Braga, 307, Presidente Altino, Osasco
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Monte o seu time e participe do 26º Campeonato de Futebol 
SOCIETY 

Atenção boleiros! Pre-
pare suas chuteiras, já estão 
abertas as inscrições para o 
26º Campeonato de Futebol 
Society. As competições es-
tão previstas para começar 
em 17 de julho. As partidas 

67.599 casos de lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (LER/Dort) foram registrados no Brasil, de 2007 a 2016, 
segundo o Ministério da Saúde. Maior incidência entre operadores de máquinas. 
E o governo ainda quer acabar com a NR-17, que trata da Ergonomia 

FIM DA NR-17 

Na Federação dos Metalúrgicos, dirigentes discutem defesa das Normas de segurança

Exposição conta história da luta dos trabalhadores por mais saúde e segurança 
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acontecerão nos gramados do 
Metalclube.

Os interessados podem 
inscrever seu time até 24 e 
junho na sede ou subsedes do 
Sindicato, mediante taxa de 
R$ 120. Quem preferir, pode 

acessar o www.sindmetal.org.
br para imprimir a ficha. Após 
preencher, entregar em uma 
das unidades do Sindicato. 

O Sorteio que vai definir 
os grupos da primeira fase 
vai acontecer em 28 de junho. 

O Campeonato, que tradicio-
nalmente é realizado todos 
os anos, é mais uma oportu-
nidade criada pelo Sindicato 
para o lazer e também para 
fortalecer o entrosamento da 
categoria.

“Mostra a atualidade da luta por 
saúde e segurança”, avaliou o di-
retor Carlos Aparício Clemente. 
Luta que esbarra nos interesses 
empresariais. “A medicina do 

trabalho é a medicina do capital, 
é uma medicina patronal, os Ses-
mts (Serviço Especializado em 
Medicina do Trabalho) são siste-
mas de controle nos trabalhado-

res”, explicou o médico Herval 
Pina, um dos idealizadores da 
Semsat.

NR - Interesses represen-
tados no governo federal, que 

agora pretende acabar com as 
normas regulamentadoras das 
condições de trabalho na em-
presa, como adiantou o presi-
dente Bolsonaro na semana 
passada. Contra isso, lideranças 
da nossa categoria se reuniram 
na Federação dos Metalúrgicos, 
na segunda-feira, 27, para arti-
cular ações de resistência.

A pesquisadora da Fundacen-
tro Arline Arcuri reforçou que 
todo este quadro reforça a ne-
cessidade de os trabalhadores 
se organizarem no seu Sindi-
cato.

“O trabalhador está muito 
mais individualizado no seu 
trabalho. Isso afasta do traba-
lhador a compreensão de que 
ele precisa de um sindicato. 
Desmobilizar os trabalhadores 
para que ele não perceba a ne-
cessidade do trabalho coletivo”, 
analisou.

É necessário lutar contra 
essa prática. “O Sindicato faz 
o chamado para a organiza-
ção, venha fazer a luta com 
a gente porque os ataques a 
direitos só crescem e visam 
somente a atender os inte-
resses patronais”, alerta o 
secretário-geral do Sindicato, 
Gilberto Almazan.

No site www.sindmetal.
org.br, você também pode 
conhecer o regulamento do 
Campeonato. 

Kátia Menezes
Terapeuta Holística
20% DE DESCONTO 
Produtos: Massagem para relaxamento e fluidez energética; Reflexo 
Podal; Auticuloterapia; Barras de Access Consciousness; Reiki; 
Thetahealing; Coaching; Acupuntura
Espaço Flor de Maio – Shopping Pátio Osasco
Av. dos Autonomistas, 896, torre 1, sl 1608/1609,
Vila Yara, Osasco 
+ informações: 11 9 8152-8264 
katiamenezesterapeuta.com.br

*mediante apresentação de carteirinha


