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Confira  os 
próximos jogos do 
Campeonato  P.4

Os metalúrgicos da 
Dormakaba finalmente 
conquistaram a redução 
de jornada para 40 horas 
semanais, sem redução 
salarial. A conquista veio 
depois de anos de luta e 
negociação do nosso Sin-
dicato em conjunto com 
os trabalhadores.

Conquista de uma rei-
vindicação histórica, que 
destoa da maré de ofensi-
va sobre direitos e mostra 
que, com unidade e orga-
nização com o Sindicato, 
é possível avançar. P3

Saque do FGTS em aniversário tem 
pegadinha contra o trabalhador

Persistentes na luta e na negociação, trabalhadores da Dormakaba conquistam jornada de 40h

Deficientes visuais ganham cartilha
A cartilha “Inclusão é 
Atitude. Qual é a tua?” 
ganhou uma versão 
voltada para pessoas 
com deficiência visual. 

O lançamento da 
publicação voltada à 
inclusão aconteceu no 
último dia de Ciclo de 
Debates. P.4

Ativistas pela inclusão prestigiam lançamento Companheiros da Taboca aprovam proposta de PLR
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PLR garantida em mais empresas
Companheiros da 
Mineração Taboca, 
CBFA, Danfoss 
Grupo Elubel, New 
Oldany, Grantampa e 

Grandservice iniciam 
o mês com a certeza da 
PLR garantida, graças a 
força e organização do 
nosso Sindicato. P.3

Vitória na 
Dormakaba: 
40h semanais

Quem sacar não terá acesso ao saldo total do fundo em caso de demissão sem justa causa. P.3



É natural que governos te-
nham de mudar ou reformar es-
truturas políticas e econômicas 
que regulam a sociedade como 
um todo. No entanto, o que o 
atual governo vem fazendo não 
aponta em nada que esteja em 
busca de melhorias para os tra-
balhadores do país. 

É impossível acreditar, por 
exemplo, que uma reforma da 
Previdência Social possa vir a 
beneficiar qualquer trabalhador 
ou garantir o futuro das novas 
gerações. É impossível crer que 
mudanças na legislação traba-
lhista que retiram direitos con-
quistados durante décadas pelos 
sindicatos e trabalhadores irão 
proporcionar uma sociedade 
mais justa. É completamente 

fora de questão que o desmonte 
da seguridade social ou da edu-
cação pública, possa ser algo 
que vá favorecer aqueles que 
mais precisam.

Destruir as estruturas da 
sociedade ou do Estado que pos-
sam garantir quaisquer meios de 
benefício social é o foco de ban-
queiros e detentores do grande 
capital e é apenas a estes que este 
governo está servindo.

O discurso governamental 
que polariza cada vez mais a so-
ciedade não é à toa. Quanto mais 
divididos estivermos, menos 
teremos capacidade de reação.  
Lavar as mãos ou apenas ficar 
atacando os que votaram neste 
governo não parece ser a saída. 
É preciso, mais do que nunca, 

buscarmos entender, esclarecer, 
somar muito mais do que dividir. 
Caso contrário corremos o sério 
risco de estarmos colaborando 
com a destruição de tudo o que 
conquistamos até hoje.

Nesta semana a equipe da 
Sicoob CredMetal vai visitar 
os companheiros da Meritor, 
na quarta-feira, 31, a partir 
das 11h30. Na sexta-feira, 2, 
é dia dos trabalhadores da 
Dinatecnica conhecer me-
lhor os serviços oferecidos 
pela cooperativa. Os meta-
lúrgicos ainda podem entrar 
em contato pelo telefone 11 
3688-2423 para tirar dúvidas 
e conhecer melhor as van-
tagens de confiar na Sicoob 
CredMetal. 

O mês de agosto começa 
com mais mobilização contra 
a reforma da Previdência. As 
centrais articulam um calen-
dário de lutas (leia na p.4) para 
reforçar a posição contrária a 
retirada de direitos. Com pres-
são, pontos foram retirados 
ou alterados, como a retirada 
do sistema de capitalização do 
texto; redução do tempo míni-
mo de contribuição de 20 para 
15 anos, para mulheres e ho-
mens; mudança de 40 para 35 
anos no tempo de contribuição 
para as mulheres terem direito 
a 100% do valor da aposenta-
doria.

Também nos próximos dias 
vamos começar as movimenta-
ções da luta da nossa Campa-
nha Salarial 2019. Fique atento 
às assembleias e aos meios de 

comunicação do Sindicato para 
ficar por dentro do calendário 
de mobilizações e participar da 
luta.

Luta que se mostra cada 
vez mais crucial para defen-
dermos nossos direitos. Mais 
um exemplo é a recente divul-
gação pelo governo Bolsonaro 
de que será possível sacar o 
FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) na data do 
aniversário. Porém, o governo 
dá de um lado e tira do outro, 
porque quem fizer essa opção 
vai perder o direito de sacar o 
saldo total do fundo em caso de 
demissão sem justa causa. 

Não podemos nos iludir, é 
preciso estar atento a todas 
as informações, acompanhar 
vários meios de comunicação, 
não se ater somente à grande 

mídia nem só às redes sociais. 
Acesse também os meios de co-
municação do nosso Sindicato 
e participe da luta de forma 
consciente e forte. Venha para 
a luta!

Tenha informação rápida diariamente sobre as principais notícias da 
categoria, da economia, saúde, lazer e futebol. Assista ao Hora da Boia, 
disponível a partir das 12h nas redes sociais do Sindicato,
SindZap (11 9 6078-0209) e no canal do Sindicato no youtube 

HORA DA BOIA

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 11 anos, o Sindicato 

promovia série de debates e 

exposição em memória da 

Greve de Osasco, de 1968, cujo 

aniversário é em 16 de julho

MISSÃO  “Organizar e defender os trabalhadores  
respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como  
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.
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Agosto de luta.

Somar ou dividir?.

ARQUVIO SINDMETAL

Aniversário da Lei de Cotas em 
SP reforça luta pela inclusão 

Foi com tom de defesa 
pela inclusão que os 28 anos 
da Lei de Cotas foi come-
morado na quarta-feira, 24, 
na Praça das Artes, em São 
Paulo. O encontro reuniu 
pessoas com deficiência, re-
presentantes de entidades e 
órgãos públicos que lutam 
diariamente pela inclusão. 

Para José Carlos do Car-
mo, coordenador do Progra-
ma de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência no Trabalho 
da Superintendência Re-
gional do Trabalho de São 
Paulo, a Lei de Cotas é a 
principal ferramenta “para 
garantir este direito funda-
mental de cidadania, que é 
o direito ao trabalho para as 

pessoas com deficiências e 
para aquelas que passaram 
pela reabilitação do INSS”. 

Para o coordenador do 
Espaço da Cidadania, Carlos 
Aparício Clemente, entre os 
principais desafios da luta 
pela inclusão ainda é o pre-
conceito. A necessidade de 
lutar contra os retrocessos 
também ganhou destaque e 
se reforçou como uma bata-
lha cotidiana. 

Diversas apresentações 
artísticas, como Banda Música 
do Silêncio, e depoimentos de 
profissionais com deficiência 
também marcaram o evento. 

CLAUDIO MAGRÃO.
Secretário Geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

CURTAS

Ativistas comemoram vitórias na inclusão
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A Secretaria de Estado de 
Saúde incluiu Osasco, Ba-
rueri, Carapicuíba, Santana 
de Parnaíba e Taboão da 
Serra na campanha de vaci-
nação contra o sarampo de-
vido à circulação do vírus 
nestas cidades. A ação vai 
até 16 de agosto e o público-
-alvo são jovens com idade 
de 15 a 29 anos. Mas todos 
podem e devem se vacinar. 
Vá até um posto mais pró-
ximo da sua casa ou do seu 
trabalho. 

Proteja-se do 
Sarampo

Sicoob CredMetal 
nas Fábricas 

O Ministério da Saúde sus-
pendeu as parcerias que 
garantiam ao SUS (Sistema 
Único de Saúde) a produção 
de medicamentos impor-
tantes, para diabetes, doen-
ça renal, mal de Parkinson, 
combate ao câncer, doenças 
hematológicas, inflamató-
rias e outras enfermidades 
raras. Eles eram produzidos 
por laboratórios nacionais 
públicos e privados e ofer-
tados gratuitamente pelo 
SUS, atendendo a cerca de 
30 milhões de brasileiros.

Retrocesso
na Saúde

Eleito com um discurso de 
moralidade e de combate a 
privilégios, Jair Bolsonaro 
repete a prática que tanto 
criticou quando estava em 
campanha eleitoral. Para o 
casamento do filho Eduar-
do Bolsonaro, realizado em 
maio, um helicóptero da 
FAB (Força Aérea Brasilei-
ra) foi usado para transpor-
tar familiares. O registro foi 
publicado nas redes sociais 
e ganhou repercussão nos 
principais jornais do país. 
[Fonte: Agências de Notícias] 

Combate à 
privilégios?

Acesse mais detalhes 
do evento no

www www.sindmetal.org.br
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Cacique Emyra Wajãpi, de 68 anos, foi morto no Amapá na quarta-feira, 
24, por garimpeiros, que depois invadiram a aldeia, denunciam indígenas. 
Polícia apura o caso. O assassinato repercute no mundo político e nas 
redes sociais, e evidencia a violência contra os povos indígenas 

VIOLÊNCIA NA 
FLORESTA

Metalúrgicos da Dormakaba conquistam redução da 
jornada para 40 horas semanais, sem redução de salários

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.

Avanço na 
Huffix 

O Sindicato negociou e após 
anos de reinvindicação dos 
companheiros da Dormaka-
ba, a empresa vai reduzir a 
jornada de 44 para 40 horas, 
sem redução de salário. O 
acordo foi aprovado pelos tra-
balhadores em assembleia na 
sexta-feira, 26. 

“Esta é sem dúvida uma 
grande conquista, pois trata-
-se de mais tempo para o la-
zer, para o descanso, para o 

estudo ou outra atividade que 
os trabalhadores queiram 
realizar. Por isso, a luta pela 
redução da jornada é perma-
nente”, destacou o diretor 
Alex da Força. 

O companheiro Marcos 
Matos reconhece a mudança 
como uma melhoria na qua-
lidade de vida. Para Janaina 
Soares é uma vitória, tempo 
maior com a família e para se 
dedicar aos estudos. Já Rodri-

go Bueno, comemora a possi-
bilidade de fugir do trânsito 
e ganhar mais tempo para se 
dedicar a outras coisas. 

Crescimento – Os 
benefícios da redução da jor-
nada vão além. O movimento 
sindical defende que com ela 
acontece o aumento da pro-
dutividade e da geração de 
empregos. Por isso o técnico 
do Dieese, Thomaz Jensen, 
considera urgente e necessá-

ria a implantação da redução 
de jornada para um efetivo 
desenvolvimento econômico 
e social.

“Combinando o reduzido 
peso dos salários nos custos de 
produção das empresas com 
os vultosos ganhos de produ-
tividade, concluímos que a re-
dução na jornada de trabalho 
de 44 para 40 horas semanais 
possibilitará a criação ime-
diata de 2,5 milhões de novos 

postos de trabalho no Brasil, e 
um aumento de apenas 1,99% 
nos custos de produção das 
empresas, diferencial irrisório 
diante dos ganhos de produti-
vidade da economia na última 
década”, enfatiza Jensen. 

Para ele, todos estes fatores 
desencadeados pela redução 
da jornada de trabalho, sem 
redução de salários, provoca-
rão a geração de um círculo 
virtuoso na economia. 

Os trabalhadores da Huffix se 
organizaram, cobraram e junto 
com o Sindicato defenderam os 
seus direitos. Prova disso que 
a empresa regularizou o paga-
mento do adiantamento sala-
rial, do vale refeição e da cesta 
básica. 
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Luta permanente por PLR rende mais acordos para companheiros nas fábricas 
O Sindicato não mede esfor-

ços para ampliar o número de 
acordos de PLR nas fábricas 
da região. Por isso esta é mais 
uma bandeira permanente da 
categoria, que não abre mão 
deste direito. Nos últimos dias 
as negociações ganharam for-
ça e a PLR chegou aos compa-
nheiros da CBFA, da Danfoss 
Brasil, da Danfoss Power, do 
Grupo Elubel, da Mineração 
Taboca, da New Oldany, da 
Grantampa e  Granservice.

Se você ainda não tem PLR 
ou identifica desrespeito a 
outros direitos, denuncie pelo 
SindZap: (11) 9-6078-0209. 
Não é necessário se identifi-
car 
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FGTS no aniversário vai tirar grana do trabalhador
A possibilidade de sacar o 

FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) na data do 
aniversário vai deixar o tra-
balhador sem o fundo na hora 
de uma rescisão sem justa 
causa. A regra anunciada pelo 
governo Bolsonaro, no último 
dia 25, diz o seguinte: o tra-

balhador com pelo menos R$ 
500 no fundo poderá retirar 
valores da conta; no entanto, 
quem fizer essa escolha abre 
mão de receber o saldo do 
FGTS na hora da rescisão.

Hoje, quem é demitido 
sem justa causa tem direi-
to a multa de 40% do valor 

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

existente no FGTS e também 
a liberação do saldo total na 
conta. 

Os valores que poderão 
ser sacados no “saque-ani-
versário” variam conforme a 
tabela ao lado. A opção pelo 
saque deverá ser feita a partir 
de outubro.

O trabalhador até tem o 
direito de se arrepender de 
sua opção, mas só depois de 
dois anos da mudança é que 
vai poder acessar somente os 
valores depositados a partir 
do 25º mês da alteração. Ou 
seja, não vai ter acesso àquele 
saldo existente quando houve 

Até R$ 500,00: 50% 
De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + R$ 50,00
De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + R$ 150,00
R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + R$ 650,00
R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150,00

Saldo base no FGTS para saque-aniversário
Confira seu saldo no site ou com app do FGTS

aquela rescisão. 
Outra mudança anuncia-

da pelo governo é que, a par-
tir de setembro, todo traba-
lhador poderá retirar R$ 500. 
Quem tem conta corrente na 

Caixa Econômica Federal, 
terá o dinheiro depositado au-
tomaticamente; para aqueles 
que tem conta em outros ban-
cos, será possível sacar com o 
cartão cidadão.

Trabalhadores da Danfoss Brasil aprovam proposta Trabalhadores da Danfoss Power fecham PLR

Rafael coloca PLR em votação na CBFA Aprovada PLR na Grantampa e Granservice

PLR conquistada pelo Grupo Elubel PLR avança na New Oldany, com luta
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Magic City 
Parque aquático e de diversão
Valor para sócios? R$ 30 (no mês de agosto) 
INGRESSOS? Sede
LOCAL?  Estrada do Pavoeiro, 8.870, Índio 
Tibiriçá, Km 58,5, Suzano/SP
+ DETALHES? www.magiccity.com.br

Campeonato entra na terceira semana 
FUTEBOL 

Centrais Sindicais vão reforçar luta em defesa da 
aposentadoria e da Seguridade Social, em agosto 

VAI TER LUTA 

As centrais sindicais deci-
diram em 18 de julho, durante 
reunião, reforçar as mobiliza-
ções para ampliar a unidade e 
fortalecer a luta em defesa da 
aposentadoria. As ações vão 
ganhar força entre os dias 6 e 
13 de agosto. 

No primeiro dia, 6 de 
agosto, é quando a Câmara 
dos Deputados poderá ini-
ciar a votação em 2º turno 
da proposta de reforma da 
Previdência. Já no dia 13, as 

centrais organizam um novo 
Dia Nacional de mobilização, 
paralisações, protestos nas ci-
dades e locais de trabalhos de 
todo o país.

Mesmo com algumas alte-
rações na proposta, a reforma 
da Previdência ainda repre-
senta prejuízos enormes para 
os trabalhadores, por isso que 
o movimento sindical decidiu 
reforçar a luta. O mesmo vai 
acontecer nas portas das fá-
bricas de Osasco e região. 

Na votação do segundo 
turno não podem ser feita al-
terações no texto já aprovado 
em 12 de julho, mas pode ter 
pedidos de destaques para ti-
rar itens. Para ser aprovada, 
a reforma da Previdência pre-
cisa de 308 votos no segundo 
turno também na Câmara e, 
depois, ser analisada pelo Se-
nado. Se os senadores muda-
rem alguma coisa, o texto volta 
para a Câmara dos Deputados 
para ser votado novamente. Só luta pode barrar abusos contra direito de se aposentar
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A cartilha “Inclusão é Ati-
tude. Qual é a sua?” voltada a 
inclusão de pessoas com de-
ficiência no trabalho ganhou 
uma versão digital adaptada 
para deficientes visuais. O lan-
çamento aconteceu no último 
dia do 40º Ciclo de Debates, 
realizado na quinta-feira, 18, 
na sede.

Produzida de forma cola-
borativa, sob a coordenação 
do Espaço da Cidadania, a car-
tilha aponta atitudes que são 
adequadas ao relacionamento 
com respeito e igualdade às 
pessoas com deficiência; ao 
mesmo tempo, aponta mitos e 
atitudes preconceituosas que 
precisam ser combatidas.

Outro assunto na pauta 
foi a reforma da Previdência, 

com as explicações do técni-
co do Dieese Vitor Pagani. A 
palestra deixou claro que há 
muitos prejuízos no projeto, 
apesar de a pressão social já 
ter obtido vitórias. “Quem está 
aposentado hoje, teoricamen-
te, tem direito adquirido. Mas, 
quando ele morrer a pensão 
que ele vai deixar vai ter um 
corte brutal, de 60% do valor”, 
alertou.

Vitor também apontou 
que a reforma não corta pri-
vilégios, ao contrário do que 
alardeia o governo. “Os mili-
tares não foram afetados em 
nada com a reforma”. Além 
disso, a proposta não contem-
pla medidas fundamentais, 
como cobrar imposto sobre lu-
cro e dividendos. 

A primeira fase do 26º 
Campeonato de Futebol 

Cartilha ganha versão 
para deficientes visuais

Wet’n Wild 
Parque aquático
VALOR PARA SÓCIOS? R$ 75 (individual)
INGRESSOS? Sede
LOCAL? Km 72,5 da Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, SP 
+ DETALHES? wetnwild.com.br

Society entra na terceira 
semana de jogos, com gran-

des partidas. Veja na tabela 
abaixo: 

SAÚDE E SEGURANÇA

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


