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Grávidas não 
podem exercer 
atividades 
insalubres  P.3

Vítimas são da Rotem, que presta manutenção para CPTM

No mesmo dia dois 
acidentes vitimaram 
companheiros da Rotem, 
Sindicato acompanha o 
caso; Diretoria organiza 
40º Ciclo de Debates sobre 
saúde e segurança P.4

Acidentes 
ferem dois 
companheiros 
na Hyundai 
Rotem
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Inscreva seu 
time para o 
Campeonato P.4

Seminário decide formato neste sábado, 8 P3 

GREVE GERAL



As próximas duas se-
manas são decisivas para a 
classe trabalhadora. Vamos 
intensificar a mobilização 
nas fábricas para barrar os 
retrocessos que insistem em 
bater na nossa porta. A nossa 
luta prioritária será contra a 
reforma da Previdência. Será 
a favor de uma aposentadoria 
digna para todos os brasilei-
ros. 

Temos que nos mobilizar 
para deixar bem claro para 
o governo que não aceitamos 
trabalhar por 40 anos para 
acessar a nossa aposentado-
ria integral. Não aceitamos 
que o valor seja calculado le-
vando em consideração todos 
os salários. Não aceitamos 
um sistema de capitalização 
que só beneficie os banquei-
ros. Não vamos admitir que 

os nossos direitos sejam en-
terrados. 

Para barrar todos estes 
ataques, convocamos cada 
companheiro e companheira 
para participar da assembleia 
deste sábado, 8, para decidir-
mos juntos a melhor forma de 
fazer o eco da nossa luta, da 
nossa indignação chegar aos 
ouvidos do governo. 

Todos são importantes 
para alcançarmos um país 
mais justo e igualitário. Cada 
um tem a sua importância. 
Informe-se, a formação e a 
informação de qualidade, ver-
dadeira, são ótimos instru-
mentos de luta, são fonte im-
portantes para barrarmos os 
retrocessos. 

Tem que ter disposição 
para lutar por melhorias, 
para evitar que nossos direi-

tos sejam apagados. Temos 
que nos manter unidos para 
fortalecer a nossa categoria, 
para evitar este e novos ata-
ques às conquistas e direitos 
da classe trabalhadora. 

No próximo dia 14 de ju-
nho, as organizações sindicais 
de todo país, além de diversas 
entidades estudantis, estão 
preparando mais uma mani-
festação por emprego, contra 
a Reforma da Previdência pro-
posta pelo governo e Contra a 
retirada de Direitos conquista-
dos pelos trabalhadores duran-
te décadas de luta.

Não podemos mais aceitar 
que aconteçam retrocessos no 
que diz respeito a qualidade de 
vida da classe trabalhadora. A 
difícil situação econômica pela 
qual passa o país, definitiva-
mente não é culpa daqueles que 
trabalham e produzem nossas 
riquezas. Não vamos nos dei-
xar enganar que a Reforma 

da Previdência que pretende 
acabar com a Seguridade Pú-
blica no Brasil, será a solução 
mágica para todos os nossos 
problemas. 

Os frequentes ataques aos 
direitos dos trabalhadores e 
aos seus sindicatos, os cortes 
de verbas públicas em setores 
vitais como a educação e a 
tudo que atenda aos interesses 
da sociedade civil, deixa cla-
ro a quem este governo serve, 
ou seja, apenas aos patrões e, 
mais particularmente, aos ban-
cos e banqueiros.

Portanto, dia 14 vamos nos 
manifestar por um país melhor 
para todos. Vamos fazer nossa 
parte mostrando que sabemos 
o que queremos e queremos, so-

bretudo, resgatar a dignidade 
de milhões de desempregados 
e garantir os direitos conquis-
tados pela sociedade brasileira 
por um país que ofereça quali-
dade de vida a todos.

13,177 milhões é o número de desempregados, atualmente no Brasil, segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que divulgou na sexta-feira, 31, a Pnad 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua. Só no trimestre encerrado em 
abril, o país teve acréscimo de 552 mil desempregados

DESEMPREGO 
CRESCE 

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Vamos barrar os retrocessos .

Dia 14: Greve por um país melhor.

SINDMETAL

Adicione o SindZap no seu celular 
Adicione o WhatsApp do 

Sindicato, o SindZap, no seu 
celular. Entre em contato 
conosco. Envie fotos, denun-
cias, reclamações e dúvidas 
através do celular: (11) 9 
6078-0209. Neste canal, você 
também vai ficar informado 
sobre tudo que acontece na 
categoria. 

Para manter con-
tato com a diretoria 
pela SindZap, primei-
ro o companheiro e a 
companheira precisa 
cadastrar em seu ce-
lular o número, (11) 
9 6078-0209. Em se-
guida, basta acessar 
o seu Whatsapp e 
enviar uma mensa-
gem para o Sindica-
to informando nome 
e empresa. Pronto! 
Aí é só aguardar as 
novidades e notícias 
sobre as lutas e con-

quistas da categoria.
Vale destacar que o com-

panheiro ou a companheira 
receberá mensagens do Sin-
dicato e somente o Sindicato 
receberá seus comentários, 
por tanto, seu sigilo estará 
garantido.

Não fique de fora, falta 
apenas você!

ELISEU SILVA COSTA, 
Presidente da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo.

CURTAS

O Ministério da Saúde es-
tendeu, desde segunda-fei-
ra, 3, para toda a popula-
ção a oportunidade de se 
vacinar contra a gripe, in-
clusive para quem faz par-
te do público prioritário e 
que ainda não se vacinou. 
As doses estarão disponí-
veis enquanto durarem os 
estoques. Segundo a pasta, 
a medida evitará desper-
dício de doses nas locali-
dades que não alcançarem 
a meta de imunização no 
público-alvo. 

Vacine-se 
contra gripe 

Casos de dengue crescem 
432% no País; chuva e 
atraso do frio prolongam 
surto. Segundo o Minis-
tério da Saúde, o salto foi 
de 144 mil casos prová-
veis de infecção para 767 
mil suspeitas reportadas. 
As mortes passaram de 88 
a 222 – a maior parte (80) 
em São Paulo. Previna-se. 
É importante evitar acú-
mulo de água em garrafas, 
vasos, calhas, etc, onde 
o mosquito coloca ovos. 
[Fonte: O Estado de SP] 

Cuidado com
a Dengue 

Certos de que o conhecimento e a capacitação 
contínua são os principais instrumentos para a luta, 
a diretoria do Sindicato iniciou na sexta-feira, 31, um 
curso na Fundação Perseu Abramo, sobre políticas 

públicas no Brasil e estratégia de organização. 
Na foto, o secretário-geral do Sindicato, Gilberto 

Almazan, destaca a importância da formação para 
o fortalecimento da luta em defesa dos direitos da 

classe trabalhadora. 

Sindicato aposta em formação contínua da diretoria 

A
U

R
IS

 S
O

U
S

A



3VT
OSASCO, 04 A 08 DE JUNHO DE 2019 • ED. 13 foco

Todos convocados para seminário deste sábado 
sobre a Greve Geral contra a reforma da Previdência

RUMO A GREVE GERAL

A categoria vai decidir 
neste sábado, 8, o formato da 
Greve Geral contra a reforma 
da Previdência nas fábricas de 
Osasco e região. No seminário 
que acontece na sede, a partir 
das 9h, vamos construir estra-
tégias de participação e defi-
nir o melhor rumo para a luta 
em defesa de uma aposentado-
ria digna, justa e pública para 
todos. 

A unidade dos compa-
nheiros é importante e deter-

minante. É fundamental que 
todos participem e fortaleçam 
a luta. Haverá transporte para 
a sede. Basta se inscrever até 
quinta-feira, 6, com os dire-
tores ou pelos tels. (11) 3651-
7200 (Osasco), (11) 4137-5151 
(Taboão da Serra), 4616-0016 
(Cotia). Ou ainda pelo What-
sapp do Sindicato (11) 9 6078-
0209. 

Enquanto isso a diretoria 
enfatiza a organização dos 
metalúrgicos de Osasco e re-

gião nas fábricas, contra a pro-
posta do governo que fará os 
brasileiros trabalhar por mais 
tempo e ganhar menos. 

Você vai ganhar 
menos!

Ao considerar a média de 
todos os salários para o cálcu-
lo do benefício, sem excluir os 
20% menores como no modelo 
atual, a regra proposta fará o 
valor do benefício ser rebaixa-
do, uma vez que entrarão na 
conta os rendimentos do início 
de carreira, bem inferiores aos 
demais.

A reforma também prevê 
o fim do abono salarial do PIS/
PASEP para os trabalhadores 
e trabalhadoras formais que 
ganham até dois salários mí-
nimos (R$ 1.996,00). Pela pro-
posta, só terá direito ao abono 
salarial os trabalhadores que 
receberem até um salário mí-
nimo (R$ 998,00).

Isso significa menos um 
salário mínimo por ano para 
21,3 milhões de trabalhadores 
e trabalhadoras formais que 
hoje ganham até dois salários 
mínimos por mês.
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Para 43% dos brasileiros, a reforma da Previdência vai beneficiar os mais ricos; 32,4% 
acreditam que será igual para todos; e apenas 12,5% compraram a ideia do governo de 
que vai beneficiar os mais pobres. É o que mostra os dados divulgados na terça-feira, 
28, pelo Instituto Paraná Pesquisas

QUEM VAI SE 
BENEFICIAR?

Companheiros da Bomax estão unidos contra retrocessos

Diretoria marcou presença em ato pela Educação

Unidade pela Educação e 
Previdência Social

O Sindicato engrossou na 
quinta-feira, 30, a segunda ma-
nifestação contra os cortes de 
verbas da educação e contra 
a reforma da Previdência. Em 
São Paulo, ato reuniu quase 200 
mil pessoas, que se reuniram no 
Largo da Batata, em Pinheiros, 

e em seguiram em passeata sen-
tido à Avenida Paulista.

A mobilização aconteceu 
por todo país. A UNE (União 
Nacional dos Estudantes) con-
tabilizou manifestações em 183 
cidades de 22 estados, mais o 
Distrito Federal. 

Envie suas dúvidas para o 
Whatsapp Sindmetal

(11) 9-6078-0209

O Visão Trabalhista res-
ponde a mais uma dúvida da 
categoria, encaminhada pelo 
Whatsapp, SindZap. A dúvi-
da é de uma companheira de 
Osasco, que pergunta: “Qual 
prazo a empresa tem para pa-
gar as verbas rescisórias?”

Quem responde é o advoga-
do trabalhista André Quadros:  
De acordo com a CLT, o prazo 
para pagamento das verbas res-
cisórias está relacionado com o 
tipo e a forma de aviso-prévio. 
Quando o trabalhador cumprir, 

o empregador deverá acertar 
as verbas até o primeiro dia útil 
imediato ao término do contra-
to de trabalho. 

Na ausência do aviso-pré-
vio, indenização do mesmo ou 
dispensa de seu cumprimen-
to, o prazo é até o décimo dia, 
contado da data da notificação 
da demissão. 

Empresas têm até dez 
dias para pagar verbas 
rescisórias 

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITOMULHER EM FOCO

Gestantes terão seus direitos e saúde 
respeitados, graças à CNTM

A partir de agora, mulhe-
res grávidas e que amamen-
tam não podem desempenhar 
atividades em ambientes 
insalubres e não são obriga-
das a apresentar atestados. A 
decisão ocorreu, na quarta-
-feira, 29, pelo plenário do 

STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), que por 10 votos a 1, 
aprovou a ADI (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade) de 
autoria da CNTM (Confedera-
ção Nacional dos Trabalhado-
res Metalúrgicos) e alterou a 
reforma trabalhista.

Este é o primeiro item da 
reforma trabalhista derruba-
do pelo plenário da Corte. A 
decisão é mais uma demons-
tração da importância da 
unidade e organização dos 
trabalhadores. 

“Prevaleceu a justiça e 
o humanismo em proteção 
à maternidade, às mulheres 
e às crianças. Os interesses 
meramente econômicos não 
podem trazer retrocessos so-
ciais, não podem causar assé-
dio moral nas relações de tra-
balho nem colocar em risco 
a vida, a saúde e o bem-estar 
das pessoas. Esta é mais uma 
batalha vencida, que confir-
ma o nosso lema: a luta faz a 
lei ”, diz Miguel Torres, presi-
dente da CNTM.É lei: grávidas não podem trabalhar em local insalubre 
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40º Ciclo de Debates começa em 4 de julho 

VARIEDADES

O 40º Ciclo de Debates começa 
no dia 04 de julho, na subsede 
de Taboão da Serra, às 18h30.

Este será o primeiro debate 
de uma série de três encontros 
(Veja ao lado) que vão discutir 
temas pertinentes ao dia-a-dia 
dos metalúrgicos. Em todos 
eles, teremos informações im-
portantes sobre Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes) e Acidente do Trabalho. 

Os interessados podem se ins-
crever na sede e subsedes do 
Sindicato, ou ainda pelo what-
sapp 11 9 6078-0209. Haverá 
certificado de participação. 

Formação é impor-

tante – Na terça-feira, 28, os 
diretores Alex da Força, Mar-
celo Mendes e Rafal Alves um 
curso de capacitação continu-
ada em NR-12 (Norma Regula-
mentadora), oferecido pelo Mi-
nistério Público do Trabalho.

Por meio do curso, os di-
retores terão ainda mais argu-
mentos para defender a per-
manência e o fortalecimento 
das NRs que correm risco de 
serem flexibilizadas pelo go-
verno. Além disso, vai cola-
borar para a difusão de mais 
informação para a categoria e 
para o fortalecimento da luta 
por saúde e segurança. 

SAÚDE E SEGURANÇA

Parque da Mônica
VALOR PARA SÓCIOS? R$ 74 (unitário)
INGRESSOS? Sede Local: Av. das Nações Unidas, 
22.540, Marginal Pinheiros, SP
+ INFORMAÇÕES? www.parquedamonica.com.br

Delta Paintball
DESCONTO PARA SÓCIOS? 15% na locação de equipamentos e consumo de bolinhas
LOCAL? Estrada de Caucaia do Alto, 5.500, Tijuco Preto, Vargem Grande Paulista, SP
+ DETALHES? www.deltapaintballcotia.com

Escale seu time e inscreva ele no 26º Campeonato de Futebol Society
SOCIETY 

Os metalúrgicos têm até 
dia 24 de junho para escalar 
seu time e inscrevê-lo no 26º 
Campeonato de Futebol So-
ciety. Realizado pelo Sindicato, 
por meio do Departamento de 
Esportes, a disputa terá sua 
abertura em 17 de julho no 
Metalclube. 

Podem participar do Cam-
peonato metalúrgicos sócios. 
Para efetivar a inscrição, os ti-
mes devem entregar a ficha na 
sede ou subsedes do Sindicato, 

O Metalclube vai funcionar normalmente no feriado municipal de Osasco, em 13 
de junho, quinta-feira. Não haverá atendimento na sede e na Sicoob CredMetal

FERIADO EM 
OSASCO 

mediante pagamento da taxa 
de R$ 120. A ficha de inscri-
ção está disponível na sede e 
subsedes, bem como o regu-
lamento. Quem preferir, tam-
bém pode acessá-los no www.
sindmetal.org.br ou ainda so-
licitar pelo Whatsapp do Sin-
dicato (110 9 6078-0209. 

O Sorteio que vai defi-
nir os grupos da primeira 
fase vai acontecer em 28 de 
junho, na sede do Sindicato. 
Participe! 

Studio Dilene Santos 
DESCONTO ESPECIAL em Maquiagem profissional, 
Design de Sobrancelha, Micropigmentação 
(Sobrancelha, Labios e Olhos), Tratamento Facial e 
Massagens, Depilação com Cera, Manicure e Pedicure
LOCAL: Rua Luiz Rink, 501, Jd. Rochdale, Osasco, SP 
(dentro do Metalclube)
+ INFORMAÇÕES?  (11) 9 7246-2393
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Diretores vão aperfeiçoar conhecimento sobre NR-12

Dois companheiros sofrem acidente
da Hyundai Rotem 

Dois acidentes de trabalho, 
ocorridos em 27 de maio, causa-
ram ferimentos em dois compa-
nheiros da Hyundai Rotem, que 
presta serviço de manutenção 
para os trens da CPTM (Compa-
nhia Paulista de Trens Metro-
politanos). O Sindicato acompa-
nha os dois casos.

Os dois acidentes ocorre-
ram no terceiro turno, no se-
tor preventivo. Num deles, o 

trabalhador Alex Moreira de 
Lima, tomou um choque e teve 
ferimentos nos dedos de uma 
das mãos. No outro, a vítima foi 
Bruno Furtado Rodrigues Silva. 
Ele manuseava um equipamen-
to dentro de uma vala de ma-
nutenção, quando ocorreu um 
rompimento que provocou fe-
rimentos em algumas partes de 
seu corpo. Ele passou por uma 
cirurgia.

Conte Pra Gente 
– Qualquer irregularidade – 
acidente, ritmo de produção, 
assédio, pressão, ser coloca-
do em condições perigosas, 
locais e situações insalubres 
– deve ser denunciada. Você 
pode entrar em contato pelo 
Whatsapp do Sindicato (11) 
9 6078-0209, sua identidade 
não será revelada. Conte pra 
gente!

04/07 Subsede de Taboão Até 02/07, pelo WhatsApp 11 9 6078-0209

Dia Local Inscrições 

CRONOGRAMA DO CICLO

11/07 Subsede de Cotia Até 09/07, pelo WhatsApp 11 9 6078-0209

18/07 Sede Até 16/07, pelo WhatsApp 11 9 6078-0209
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No ano passado, Alclean (amarelo) e Bar 100 Lona Liceu (azul) disputaram o terceiro lugar 


