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Protestos contra 
retrocessos vão 
marcar a terça-
feira  P.4

Saque vai ser mais rápido para quem tem poupança na Caixa
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Tire suas 
dúvidas sobre 
liberação do 
FGTS
Separamos algumas 
das perguntas mais 
frequentes recebidas 
pelo Sindicato no 
SindZap (11 9 6078-
0209) e respondemos 
para você tirar todas 
as suas dúvidas sobre a 
liberação de R$ 500 do 
FGTS. P.4

Sindicato convoca categoria a 
construir a pauta da Campanha 
Seminários acontecem nos dias 24 e 31 de agosto e vão reunir toda a categoria para a luta P.3

Times têm 
semana decisiva 
no Campeonato  
de futebol P.4

Luta contra 
o amianto é 
destaque em 
Conferência  P.2

Os companheiros da 
Engrecon persistiram na 
luta e conquistaram PLR 
de R$ 3 mil. Proposta ini-
cial feita pela empresa foi 
rejeitada. 

Também tem PLR ga-
rantida na Conbras, Con-
duferes, Filtran Ando-
rinha e na Top Service. 
Conquista mostra força 
do nosso Sindicato na li-
derança e organização 
dos trabalhadores, que 
chegam junto e lutam por 
seus direitos. Confira os 
detalhes. P3Diretor Everaldo apresenta proposta de PLR para trabalhadores da Engrecon. Companheiros persistiram na luta

Luta arranca 
PLR na 
Engrecon
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A sociedade brasileira de 
um modo geral não conhece 
verdadeiramente a história 
do movimento sindical e a im-
portância que o mesmo teve 
na organização da classe tra-
balhadora para reivindicar 
ao longo dos anos melhores 
salários, condições de traba-
lho dignas e direitos.

Na linha evolutiva do sin-
dicalismo brasileiro tivemos 
grandes lutas de resistência 
contra a exploração e o auto-
ritarismo e de conquistas que 
beneficiam até hoje os traba-
lhadores como, por exemplo, 
os reajustes e aumentos sa-
lariais, a consolidação das 

leis trabalhistas, os direitos 
ampliados nos Contratos Co-
letivos de Trabalho, o 13º sa-
lário, a PLR e a política de va-
lorização do salário mínimo.

O sindicalismo hoje sofre 
constantes ataques dos seto-
res conservadores e neolibe-
rais que buscam enfraquecer 
as estruturas de defesa da 
classe trabalhadora para pre-
carizar as relações de traba-
lho, explorar a mão-de-obra, 
reduzir direitos e impor uma 
agenda recessiva. Contra 
tudo isto, nós, do movimento 
sindical, continuamos resis-
tindo; e contar a nossa his-
tória de lutas e conquistas é 

fundamental para a socieda-
de brasileira nos apoiar. 

A Lei Maria da Penha, que 
tornou mais duras as penas 
para a violência doméstica 
contra mulheres, completou 
13 anos em 7 de agosto. Os da-
dos do 12º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, de 
2018, reforçam a importância 
da Lei: a cada dois minutos 
uma mulher registra agres-
são sob a Lei Maria da Penha. 
A cada um dia, três mulheres 
são vítimas de feminicidio. Se 
você conhece algum caso de 
violência contra mulher, de-
nuncie no 180 e ajude a bar-
rar este crime. 

A nossa Campanha Sa-
larial começa com uma sé-
rie de encontros com a ca-
tegoria para debatermos e 
construirmos juntos a pauta 
de reivindicações. Por isso, 
companheiros e companhei-
ras, reserve os dias 24 e 31 de 
agosto para a luta em defesa 
de seus direitos.

Os seminários são o mo-
mento de troca de infor-
mações entre a categoria e 
também com o Sindicato, de 
ficar por dentro dos desafios 
e oportunidades, de somar 
forças. As reivindicações que 
forem apontadas serão in-
cluídas na pauta que nossos 
representantes na Federação 
dos Metalúrgicos do Estado 
de São Paulo vão apresentar 
aos patrões.

E os patrões, apoiados 
pelo governo federal e parte 

do Congresso, estão cada vez 
mais com sede de retirada 
de direitos. Num momento 
em que o Congresso discute 
uma nova lei que pretende 
aprofundar a reforma traba-
lhista, sob o rótulo de “Lei da 
Liberdade Econômica”, temos 
de nos preocupar, reunir, or-
ganizar e lutar para defender 
a nossa Convenção Coletiva. 
Isso porque se em anos ante-
riores a pressão pela retirada 
de direitos sempre existiu, 
neste ano ela ganha ainda 
mais força por conta da rea-
lidade política que vivemos, 
agravada pelos ataques ao 
movimento sindical. Cresce 
a pressão para “uberizar” to-
dos os trabalhadores, ou seja, 
para precarizar, terceirizar, 
pagar pouco e explorar.

Só há um caminho, é a 
luta. Por isso, programe-se 

para estar no Sindicato, par-
ticipe. É assim que vamos 
proteger nossa Convenção 
Coletiva, nossa maior garan-
tia contra a precarização que 
querem impor a todos os tra-
balhadores. 

Na quarta-feira, 14, a equipe da Sicoob CredMetal estará na Wegflex às 11h. 
Já na quinta-feira, 15, a partir das 11h30 é a vez dos companheiros da Arim 
ficarem ainda mais informados sobre os serviços que a cooperativa oferece 

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 14 anos, trabalhadores 

se reuniam em Osasco para 

Seminário da Campanha 

Salarial
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Venha para a luta!.

Sindicalismo presente.

EDUARDO METROVICHE / SINDMETAL

Conferência aprova moção 
contra amianto no país 

A luta contra o amianto no 
Brasil foi um dos destaques 
da 16º Conferência Nacional 
da Saúde, que aconteceu em 
Brasília entre os dias 4 e 7. Os 
diretores Carlos Aparício Cle-
mente, Marcel Simões e Fran-
cieldo Aquino representaram 
o Sindicato em oficina sobre 
o banimento do amianto e na 
luta em defesas do SUS (Siste-
ma Único de Saúde). 

Durante a oficina, foi 
aprovada Moção que rea-
firma a decisão do STF (Su-
premo Tribunal Federal) 
pelo banimento do Amianto, 
e pede a revogação da Lei 
aprovada pelo governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado, 
que autoriza a exploração da 

fibra para fins de exportação 
para países Asiáticos e outros 
países pobres.

Além de diversos assuntos 
relacionados a saúde, a Con-
ferência abordou a conjuntu-
ra atual do país. As formas de 
redução de adoecimento de-
vido às más condições de tra-
balho, que foram agravadas 
com a aprovação da reforma 
Trabalhista, também ganha-
ram destaque nos debates. 

O relatório final do even-
to vai gerar subsídios para a 
elaboração do Plano Pluria-
nual 2020-2023 e do Plano 
Nacional de Saúde. 

MIGUEL TORRES.
Presidente da Força Sindical, do 

Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo e Mogi das Cruzes e da 

CNTM (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos).
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
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Na próxima segunda-feira, 
19, das 10h às 12h, o Espa-
ço da Cidadania visitará a 
Coordigualdade, do Minis-
tério Público do Trabalho. 
O objetivo do encontro é 
criar uma ação conjunta 
sobre a defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência 
e de acordos coletivos de 
trabalho que se pautem pe-
los pilares do Trabalho De-
cente preconizado pela OIT 
(Organização Internacional 
do Trabalho.

Defesa da 
Inclusão 

Lei Maria da 
Penha 

Mais uma vez o futebol é 
exemplo. Desta vez o desta-
que vai para o Palmeiras. O 
time aguarda a definição de 
trâmites burocráticos para 
oficializar a contratação de 
Gustavo Peralta, meia-ata-
cante paraguaio de 18 anos 
que reforçará o time sub-
20. Destaque na base do 
país, o garoto é deficiente 
auditivo e assinou seu con-
trato não-profissional com 
o Verdão na quinta-feira, 8. 
O clube agora trabalha por 
sua regularização.

Inclusão no 
Futebol

Já está liberada em Barueri 
e Osasco a vacinação contra 
sarampo para bebês a par-
tir de seis meses.  A ação se-
gue liberação da secretaria 
de saúde do estado de São 
Paulo para servir como um 
bloqueio, já que na região 
foi registrado o aumento 
dos casos da doença. De-
pois estes bebês deverão 
seguir o calendário de va-
cinação e tomar duas doses 
da vacina contra sarampo 
quando completarem 12 e 
15 meses.

Sarampo 

Saiba mais em
www www.sindmetal.org.br

SAÚDE E SEGURANÇA
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Governo Bolsonaro estuda acabar com as deduções de gastos com saúde 
e educação no Imposto de Renda. A medida deverá fazer parte da reforma 
tributária, que o ministro da Economia Paulo Guedes pretende apresentar 
na próxima semana [Fonte: Agora SP] 

DE OLHO
NO LEÃO 

Mobilização permanente nas fábricas amplia acesso à PLR

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.

A lista de companheiros com 
a PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) engrossou na úl-
tima semana. Isso graças a luta 
permanente dos trabalhado-
res com o Sindicato, que tem 
intensificado as negociações 
porque um dos direitos que os 

trabalhadores não abrem mão 
é a PLR. 

Na Engrecon, a PLR pode ul-
trapassar R$ 3 mil. A conquis-
ta é resultado do processo de 
mobilização dos trabalhado-
res, que já haviam rejeitado a 
proposta inicial da empresa. 

Depois disso reforçaram a or-
ganização e avançaram.

PLR também garantida para 
os companheiros da Conbras. 
O pagamento será feito em 
duas parcelas, a primeira até 
30 de agosto e o restante em 
março de 2020. A organização 

e confiança no Sindicato tam-
bém rendeu acordo para os 
companheiros da Conduferes, 
da Filtran Andorinha e da Top 
Service. 

Insistência na BPN - 
Os trabalhadores da BPN tam-
bém querem entrar na lista dos 

companheiros que já estão com 
a PLR no bolso, mas não estão 
dispostos a aceitar qualquer 
valor. Prova disso que rejeita-
ram a primeira proposta feita 
pela empresa e reforçaram a 
organização para que uma me-
lhor seja apresentada. 

Mobilização da Campanha Salarial começa no sábado, 24
LUTA

A Campanha Salarial 2019 co-
meça no sábado, 24, para a nos-
sa categoria. A largada será dada 

com um conjunto de seminários 
de organização e construção da 
pauta de reivindicações. 

31/8, às 9h
Cotia e Vargem Grande Paulista

Osasco, Jandira e Itapevi

Subsede Cotia

Sede

Seminários da Campanha Salarial 2019

24/8, às 9h

Data Região Local

Taboão da Serra
Itapecerica da Serra

Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora 
do Bom Jesus, Alphaville e Carapicuíba

Subsede de Taboão 
da Serra

Sede
Sindicato convoca trabalhadores da Ctrens para a luta

Os primeiros a participarem 
dos seminários serão os traba-
lhadores de Taboão da Serra 
e Embu das Artes, na subsede 
de Taboão da Serra, e os com-
panheiros de Barueri, Santana 
de Parnaíba, Pirapora do Bom 
Jesus, Alphaville de Carapicu-
íba, na sede. Os encontros co-
meçam às 9h e vão ser o mo-
mento da categoria apontar 
as reivindicações que serão 
levadas para a Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São 

Paulo apresentar aos patrões.
No sábado seguinte, 31, é a 

vez dos metalúrgicos que tra-
balham em empresas de Cotia 
e Vargem Grande Paulista se 
reunirem na subsede de Cotia. 
Já na sede, vão se encontrar os 
metalúrgicos que trabalham 
em Osasco, Jandira e Itapevi.

Convenção Coletiva - 
É fundamental a participação 
de todos. Quanto mais unidos 
e presentes na organização e 
articulação da luta maior é a 

nossa força. Além do reajuste 
salarial, a luta é para manter 
e ampliar os direitos da nossa 
Convenção Coletiva, que, em 
tempos de tantos ataques, re-
úne garantias que nos livram 
de precarizações que patrões 
e governo querem impor aos 
trabalhadores, como a obriga-
toriedade de trabalhar aos fi-
nais de semana, de acordo com 
a vontade do patrão, que é uma 
das mudanças que tramita no 
Congresso Nacional.

Na Engematex, trabalhadores também estão convidados

Sindicato chama companheiros da Alvorada para a luta

PLR aprovada na Conbrás PLR aprovada na Filtran Andorinha Proposta rejeitada na BPN
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Acordo fechado na Conduferes Proposta aprovada na Top Service
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VARIEDADES

Center Óptica
DESCONTO DE 20%
mediante apresentação da carteirinha
Rua Carmine Gragnano, 47
Centro - Jandira
Fone: 4789-1105
Whatsapp: 96028-2525

Ótica Polar
DESCONTO DE 20% para pagamento a vista e de 10% para 
parcelamento, mediante apresentação da carteirinha
Av. Presidente Médice, 75 - Jd. Aliança - Osasco
Fone: 3656-9507

SR Fábrica de Óculos
DESCONTO DE 15% para pagamento a vista e de 10% 
para pagamento no crédito ou parcelado, mediante 
apresentação da carteirinha
Lojas: Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de 
Parnaíba, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista
Fone: 4192-4001 - www.oticasr.com.br

Semana decisiva no 26º Campeonato de Futebol
RUMO À OITAVAS 

Esta semana tem gosti-
nho de decisão para o 26º 
Campeonato de Futebol 
Society. A categoria vai co-

nhecer na quinta, 15, e na 
sexta-feira, 16, os times que 
vão continuar na disputa. 

Até aqui Nyaço, Solar Al-

Tire suas dúvidas sobre o saque do FGTS
Desde que o governo anunciou 
os detalhes para os saques do 
FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), muita gen-
te tem enviado pergunta pelo 
SindZap (11 9 6078-0209) a res-
peito, e esta edição do Visão 
Trabalhista responde as mais 
frequentes: 

Quem tem direito a esse di-
nheiro?
Todos que têm conta no FGTS 
terão direito ao saque, que é 
limitado ao valor de R$ 500. 
Portanto, quem tiver menos 
que esse valor poderá também 
fazer a retirada do dinheiro.

Sou obrigado a sacar esse   
dinheiro?
Ninguém é obrigado a sacar. 
Mas, para quem tiver conta 

poupança na Caixa Econômica 
Federal, o depósito será feito 
automaticamente. Neste caso, 
quem não desejar sacar os va-
lores deverá informar ao ban-
co, por meio dos canais dispo-
níveis do banco.
No caso de o trabalhador tiver 
mais de uma conta, poderá re-
tirar até R$ 500 de cada uma. 

Se eu sacar os R$ 500 não te-
rei acesso ao FGTS em caso 
de demissão?
Ainda terá. O saque dos R$ 500 
não altera nada em relação a 
demissão. Ou seja, não terá al-
teração nas regras de resgate 
do valor total do fundo. 
A modalidade que interfere no 
saque total do FGTS em caso 
de demissão é o saque-ani-

versário. Para esta modalida-
de, os interessados terão que 
comunicar a decisão à Caixa 
Econômica a partir de 1º de 
outubro deste ano. 
Nesse novo sistema, que co-
meça a vigorar em 2020, o tra-
balhador pode fazer retiradas 
anuais do saldo do FGTS, de 
acordo com a sua data de ani-
versário (veja no www.sind-
metal.org.br).  Mas atenção: se 
optar pelo saque-aniversário, 
o trabalhador não poderá reti-
rar o montante total da conta 
se for demitido sem justa cau-
sa, como ocorre hoje.

Quando posso sacar os R$ 
500?
As datas são diferentes para 
quem tem poupança na Cai-

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

DIA NACIONAL DE LUTAS

Trabalhadores e 
estudantes se unem em 
protestos nesta terça

Os trabalhadores, organi-
zados pelas centrais sindicais, 
vão unir forças aos estudantes 
e protestar contra a reforma 
da Previdência e os cortes de 
verbas para Educação. O pro-
testo faz parte do calendário 
de lutas definido de forma 
unificada pelas centrais sindi-
cais e apoia as manifestações 
organizadas pela UNE (União 
Nacional dos Estudantes).

Haverá protestos em todo 
o país. Em São Paulo, a maior 
concentração deve ser no vão 
livre do Masp, na Avenida 

Paulista, a partir das 16h. Par-
ticipe! O nosso Sindicato par-
ticipa dos protestos e a pauta 
também é assunto permanen-
te em nossas assembleias nas 
portas de fábrica.

Marcha do atraso - 
A reforma da Previdência pas-
sou na segunda votação na Câ-
mara dos Deputados e já está 
no Senado. A votação de desta-
ques na Câmara foi encerrada 
na quarta-feira, 7, depois de a 
oposição buscar derrotar al-
guns dos retrocessos previstos 
no projeto. 

xa, - que receberá o dinhei-
ro antes-, e para quem não 
tem. Os resgates começam 
em setembro e seguem até 
31 de março de 2020. Veja 
abaixo o calendário de de-
pósito para quem tem pou-
pança na Caixa. Quem NÃO 
tem conta-poupança na Caixa 

clean e Tuba seguem invic-
tos. Veja quem se enfrenta 
nesta semana na tabela 
abaixo: 

* PARA QUEM TEM POUPANÇA NA CAIXA

Mês do Aniversário Depósito em conta

Janeiro, fevereiro, março e abril

Maio, junho, julho e agosto

Setembro, outubro, novembro e dezembro

13 de setembro de 2019

27 de setembro de 2019

9 de outubro de 2019

Calendário de depósitos do FGTS

vai precisar ir até uma agência 
para sacar o dinheiro. Veja o cro-
nograma de depósitos no www.
sindmetal.org.br. 

Se você tem mais alguma 
dúvida sobre este ou outros as-
suntos, entre em contato pelo 
SindZap que a gente responde 
para você. 


