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Assembleia avalia pauta de 
reivindicações no dia 21

Espinosa e greve 
de 1979 são 
lembrados em 
encontros  P.2

Trabalhadores da Promaquina (acima) e da Alvenius mobilizados para lutar contra a precarização dos direitos da Convenção Coletiva
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toda a categoria para a 
assembleia de avaliação 
da nossa pauta de reivin-
dicações na Campanha 
Salarial 2019, que será 
no sábado, 21, no Metal-
clube, às 10h. A pauta foi 
construída pelos traba-
lhadores nos seminários 
realizados em agosto.

Nesta quarta-feira, 
11, começa o mutirão de 
assembleias para forta-
lecer a mobilização em 
defesa dos direitos da 
Convenção Coletiva. Di-
retoria vai em peso às 
portas de fábrica da re-
gião de Taboão da Ser-
ra para dialogar com os 
trabalhadores. No dia 
seguinte, tem mutirão na 
região de Barueri.

Final será disputada no sábado, 14, às 11h

Final do 
Campeonato 
será sábado
Solar Alclean e Meritor 
decidem neste sábado, 14, 
quem fica com a vitória 
do 26º Campeonato de 
Futebol Society. O terceiro 
e o quarto lugar serão 
decididos pela Croni e a 
Nyaço. P.4
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Solidariedade de servidores a terceirizados na Fundacentro

Facão de 
Bolsonaro na 
Fundacentro
O corte de gastos do 
governo Bolsonaro atinge 
também o principal 
órgão de pesquisa voltado 
à saúde e segurança 
dos trabalhadores, a 
Fundacentro. Maioria 
dos terceirizados foi 
dispensada. P.4

Reforma da 
Previdência 
ainda é ruim aos 
trabalhadores P.3



A semana será de mui-
to diálogo com a categoria 
para fortalecer a resistên-
cia aos ataques aos nossos 
direitos. Começaremos nes-
ta quarta-feira, 11, os mu-
tirões de assembleias. Toda 
a diretoria fará um esforço 
concentrado nas portas das 
metalúrgicas de cada um 
dos municípios de nossa 
base territorial para escla-
recer aos companheiros e 
às companheiras os desafios 
da nossa Campanha Salarial 
deste ano.

O foco é no combate à 
precarização, na defesa da 
nossa Convenção Coletiva. 
Temos cláusulas fundamen-
tais, conquistadas com mui-
ta luta e que nos protegem de 
uma série de desrespeitos, a 
começar pela proteção às ví-
timas de acidentes de traba-

lho e doenças ocupacionais. 
Muitas vezes, o trabalhador 
só se dá conta do valor desse 
direito quando se vê preci-
sando faze-lo valer. E ainda 
bem que a nossa Convenção 
Coletiva o garante. 

Além disso, temos amea-
ças constantes como a pos-
sibilidade de terceirização 
de atividades fins, uma das 
“inovações” da reforma tra-
balhista. Ao mesmo tempo, 
a pressão patronal recai so-
bre direitos como o piso sa-
larial, na negociação com os 
metalúrgicos filiados à CUT 
– cuja data-base é 1º de se-
tembro – já há grupos patro-
nais querendo mexer nesta 
garantia. Isso porque eles se 
valem da rotatividade para 
rebaixar salários e deixando 
o piso menor tudo vai ficar 
melhor para eles.

Temos de resistir, por 
isso, participe dos mutirões 
e também da assembleia que 
acontece em 21 de setembro, 
às 10h, no Metalclube. Va-
mos à luta!

A cada 40 minutos uma pessoa comete suicídio no mundo. Provocar o fim da própria vida é a segunda 
causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Os dados são da OMS (Organização Mundial da Saúde). 
A prevenção é a melhor saída e é isso que a campanha Setembro Amarelo reforça.  Quem precisa de 
ajuda pode ligar no Centro de Valorização à Vida, pelo 188 a qualquer hora

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há sete anos, metalúrgicos de 

Osasco participavam de seminário 

de organização da luta da Campanha 

Salarial. Diretor Marcos Roca (que 

faleceu em 2017) em destaque
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Fortaleça a luta.

 SINDMETAL

CURTAS

Foi com um resgate da his-
tória do Sindicato na luta 
pela saúde e segurança 
no local de trabalho que 
o secretário-geral, Gilber-
to Almazan destacou du-
rante sua palestra no “6º 
Congresso Internacional 
de Ciência do Trabalho, 
Meio Ambiente, Direito 
e Saúde” o desmonte dos 
direitos e os riscos dele à 
vida dos trabalhadores. 
O encontro aconteceu na 
quinta-feira, 29, na Facul-
dade de Direito da USP. 
Saiba mais no www.sind-
metal.org.br 

Congresso 
Internacional 

Corte nos recursos, que co-
meçou na gestão de Michel 
Temer tem sido intensifica-
do no governo Bolsonaro, 
traz insegurança e preocu-
pação aos pesquisadores. 
No CNPq (Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), a 
redução do orçamento che-
gou ao limite este ano, dei-
xando o órgão deficitário 
em R$ 330 milhões. Foram 
suspensas 4.500 novas bol-
sas. E cerca de 84 mil bol-
sistas estão sem saber o que 
vão fazer a partir deste mês. 
[Fonte: Rede Brasil Atual]

Ameaças às 
Pesquisas

Seminário discute direitos das 
pessoas com deficiência 

A luta em defesa dos direi-
tos da pessoa com deficiência 
vai ganhar uma força no pró-
ximo 27, das 9h00 às 13h30. 
Trata-se do Seminário “Além 
da Cota: A defesa dos direitos 
da pessoa com deficiência no 
trabalho”, que é uma inicia-
tiva da Coordigualdade do 
Ministério Público do Traba-
lho, do Espaço da Cidadania e 
seus parceiros pela inclusão e 
outras entidades apoiadoras. 

O Seminário contará com 
o compartilhamento de ex-
periências sobre o papel do 
poder público, dos sindicatos 
e das empresas na inclusão 
das pessoas com deficiência 
no trabalho. A atividade é 

uma resolução do encon-
tro que aconteceu em 19 de 
agosto no Ministério Público 
do Trabalho, em São Paulo. 

Na ocasião, Valdirene de 
Assis, Coordenadora Nacio-
nal da Coordigualdade, refor-
çou: “este encontro mostra a 
boa vontade que temos e a 
vontade de somar esforços 
e encontrar soluções para os 
desafios que a gente enxerga 
hoje”, destacou a Procurado-
ra Valdirene.

O Ministério Público do 
Trabalho fica localizado na 
rua Cubatão, 322, Paraíso, 
São Paulo. Mais informações 
no e-mail ecidadania@ecida-
dania.org.br. 

Ativistas pela inclusão em reunião na Coordigualdade do MPT
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Encontros lembram Espinosa e Greve de 79 
Preservar as lutas e a histó-

ria dos trabalhadores. São com 
estes intuitos que duas ativida-
des vão acontecer na sede do 
Sindicato. A primeira será nes-
ta quinta-feira, 12, a partir das 
18h, e vai lembrar os 40 anos 
da Greve Geral de 1979, que se 
destacou pelo rápido avanço 
da organização dos trabalha-
dores, que mais uma vez desa-
fiaram a ditadura e dobraram 
os patrões.

A atividade é uma ótima 
oportunidade para os compa-
nheiros conhecerem melhor a 
história da organização dos tra-
balhadores, a história do Brasil. 
Nela, também será abordado 
outras lutas, como as greves das 

Comissões de Fábrica de 78 e a 
Greve Geral Unificada de 85. 

Já em 28 de setembro, a 
partir das 14h, o grupo vai 
prestar uma homenagem ao 
companheiro Antônio Roberto 
Espinosa, que morreu há um 
ano.  Espinosa foi um grande 

combatente na luta em defesa 
da democracia e por uma vida 
justa, digna e de liberdade para 
todos. O companheiro foi lide-
rança dos estudantes que com-
punham o Grupo de Osasco, 
uma das forças que organizou a 
Greve de 68.

Lula foi uma das lideranças que dispontou em 1979 Em 29 de agosto, a diretora Gleides Sodré recebeu  
da Câmara de Taboão da Serra o título de

Cidadã Taboanense, que reconhece a contribuição
de cidadãos com o crescimento e evolução

do município. 
A indicação da homenagem à Gleides foi feita pelo 

Vereador Professor Moreira (PSD), que também 
indicou o apóstolo Joel Cardoso Júnior. 

Gleides recebe título em Taboão
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“O futuro da organização sindical brasileira” é tema de debate que vai 
acontecer em 26 de setembro na sede do Sindicato, das 9h às 12h. 
Inscreva-se pelo e-mail celia.assessoria@sindmetal.org.br até 23 de 
setembro

REFORMA 
SINDICAL 

Com o Sindicato, mais 
companheiros conquistam 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.

Mutirão de assembleias chama categoria para a 
luta por direitos da nossa Convenção Coletiva

DIREITOS EM JOGO

Começa nesta quarta-feira, 
11, o mutirão de assembleias da 
diretoria nas portas de fábrica 
para convocar a categoria para 
a luta em defesa dos direitos da 
Convenção Coletiva. No muti-
rão, toda a diretoria vai para 
uma região da base fortalecer 
a mobilização. Na quarta, o 
mutirão acontece nas fábricas 
de Taboão da Serra, Embu das 
Artes e Itapecerica da Serra.

No dia seguinte, a diretoria 
do nosso Sindicato vai estar 
em peso nas portas das em-
presas que ficam em Barueri, 
Santana de Parnaíba, Carapi-
cuíba e Pirapora do Bom Jesus. 
Na semana que vem tem mais 
mobilização nas portas de fá-
brica: Osasco, Jandira e Itape-
vi, no dia 18, e Cotia, Vargem 
Grande Paulista, no dia 19.

Metalúrgicos de Cotia e Vargem Grande Paulista mostram unidade

Comissão do Senado mexe 
na reforma da Previdência

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O relator da reforma da 
Previdência na Comissão da 
Constituição e Justiça do Se-
nado, Tasso Jereissatti (PSDB-
-CE) apresentou seu relatório 
a respeito da proposta aprova-
da pelos deputados. Tasso fez 
alterações importantes, como 
manter a regra atual para ter 
direito ao BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) e tam-
bém foi contra o pagamento de 
pensões por morte a valores in-
feriores a um salário mínimo.

No entanto, o projeto conti-

nua a representar retrocessos 
e prejuízos aos trabalhadores. 
Um deles é a fórmula de cálcu-
lo das aposentadorias. Hoje, é 
feita uma média com base nas 
maiores contribuições; com a 
reforma, a conta vai conside-
rar todas as contribuições do 
trabalhador, o que vai rebai-
xar o benefício. 

Agora, o relatório será apre-
sentado ao plenário do Sena-
do para a votação final. A ex-
pectativa é que isso ocorra até 
outubro.

Avaliação da pauta – 
O mutirão também convoca 
a categoria para a assembleia 
de avaliação da pauta de rei-
vindicações construída pela 
nossa categoria nos seminá-
rios realizados nos últimos 
finais de semana. A assem-

bleia acontece no sábado, 21, 
às 10h, no Metalclube.

A última rodada de seminá-
rios aconteceu em 31 de agos-
to e reuniu trabalhadores de 
Cotia, Vargem Grande Paulis-
ta, na subsede de Cotia, e de 
Osasco, Jandira e Itapevi, na 
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Sede lotada de companheiros de Osasco, Jandira e Itapevi

A força do nosso Sindicato 
na organização e no apoio aos 
trabalhadores é fundamental 
para que a categoria consiga 
avançar em suas pautas de ne-
gociação nas empresas. Hoje, 
a reforma trabalhista busca 
afastar o Sindicato das nego-

ciações, o que enfraquece o 
trabalhador.

Com o Sindicato, a cada se-
mana se ampliam os acordos 
de PLR. Os últimos beneficiam 
companheiros de empresas 
como: Sarco, Gilbarco e Pro-
maquina. Na Sarco, de Cotia, 

também foi aprovado o banco 
de horas.

Na Ctrens e na Ancae, de 
Osasco, os companheiros tam-
bém buscam um acordo satis-
fatório. Por isso, rejeitaram a 
proposta inicial apresentada 
pelas empresas.

PLR aprovada na SarcoPLR rejeitada na Ancae, luta continua

Proposta rejeitada pelos trabalhadores da CtrensAcordo fechado na Gilbarco
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sede. O técnico do Dieese, José 
Silvestre Oliveira do Prado, 
apresentou dados que deixou 
os trabalhadores bastante pre-
ocupados e, ao mesmo tempo, 
conscientes sobre a importân-
cia da luta: são gerados mais 
empregos precários (trabalho 
temporário, intermitente, au-
tônomo) que são devidamente 
regulados pela CLT (Consoli-
dação das Leis Trabalhistas): 
42.320 postos de trabalho des-
protegidos, contra 34.992 pro-
tegidos, até o segundo trimes-
tre deste ano.

É preciso blindar a nossa 
categoria contra a precariza-

ção. Por isso, no mutirão, a di-
retoria vai esclarecer quais os 
desafios da nossa Campanha 
Salarial, que foca na defesa 
da nossa Convenção Coleti-
va, que precisa ser renovada 
porque, caso contrário, va-
mos estar à mercê da reforma 
trabalhista, que impõe preca-
rizações como a terceirização 
em todas as funções e áreas 
das empresas.

Este objetivo é compartilhado 
pelos 53 sindicatos filiados pela 
Federação dos Metalúrgicos do 
Estado de São Paulo, como fi-
cou claro em assembleia reali-
zada em 2 de setembro.

Jereissatti entrega relatório da reforma a presidente do Senado
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VARIEDADES

Cinemark
Pague menos para assistir aos melhores 
filmes nas telonas
VALOR PARA SÓCIOS? R$ 18 (até 30/09) 
INGRESSOS? Sede
+ DETALHES? www.cinemark.com.br

Hopi Hari
VALOR PARA SÓCIOS? R$ 95 (individual, até 29/09) 
INGRESSOS? Sede
Onde? Km 72,5 da Rodovia dos Bandeirantes, SP
+ DETALHES?  www.hopihari.com.br

Wet’n Wild
Parque aquático
VALOR PARA SÓCIOS? R$ 75 (individual até 29/09)
INGRESSOS? Sede
ONDE? Rod. dos Bandeirantes, Km 72, Itupeva, SP
+ DETALHES? wetnwild.com.br

Cortes de Bolsonaro colocam em risco pesquisas 
voltadas para saúde e segurança dos trabalhadores 

Na ciência, que avança 
a cada dia com novas desco-
bertas, pesquisa interrompi-
da é praticamente sinônimo 
de pesquisa perdida. É este 
grande risco que as pesquisas 
da Fundacentro, voltadas para 
saúde e segurança dos traba-
lhadores correm. O alerta che-
gou ao Sindicato por meio de 
denúncias de servidores que 
relataram o sucateamento que 
a instituição tem passado. 

Ela se dá, desde a falta de 
manutenção do prédio, passa 
pela demissão de trabalhado-
res terceirizados, e a falta de 
concursos públicos para repor 
servidores aposentados. Um 
dos servidores, que preferiu 
não se identificar, relata que 
a situação “está levando ao de-

sestímulo de continuidade na 
instituição de quem já pode se 
aposentar. Vai haver aposen-
tadoria de quem tem pesquisa 
há muitos anos”, alerta. 

O descaso contra a Fun-
dacentro reuniu servidores 
do Órgão com representantes 
de diversas entidades, como 
o Sindicato, e a luta contra 
estes retrocessos já impediu 
a demissão de alguns tercei-
rizados, pelo menos até 31 de 
outubro. 

Só neste ano, o ministério 
da Economia contingenciou R$ 
31,225 bilhões do Orçamento. 
O corte atinge os ministérios: 
Economia, Cidadania, Educa-
ção, Meio Ambiente, entre ou-
tros. Os impactos destes cortes 
são sentidos, principalmente, 

pela população mais pobre 
que sofre com a redução de 
direitos trabalhistas, com uma 
educação pública e assistência 
médica de péssima qualidade, 
por exemplo.

Parceria Histórica - 
Para a categoria, a parceria 
com a Fundacentro é histórica 
e necessária. Foi fundamental 
para avaliar o ambiente de 
trabalho e fazer os diagnós-
ticos em diversas situações, 
como nos casos de amianto e 
mercúrio.  Também foi fun-
damental para comprovar, 
em 1993, a ineficiência das 
máscaras 3M tipo 8720 para 
proteção respiratória contra 
asbestos e cádmio. Depois de 
muita pressão do nosso Sin-
dicato, a partir do laudo pro-

SAÚDE E SEGURANÇA

Meritor e Solar Alclean fazem final do Campeonato
FINAL 

Sábado, 14, o Metalclu-
be vai receber a final do 26º 
Campeonato de Futebol So-
ciety, que será disputada en-
tre Meritor e Solar Alclean, 
a partir das 11h. O terceiro 
lugar será disputado entre 
Croni e Nyaço. 

Os jogos prometem ser 
bem acirrados, tendo em vista 
os da semifinal que aconte-
ceram no dia 6 de setembro, 
quando Meritor venceu a Nya-
ço, por 3 a 2, e o Solar Alclean 
ganhou da Croni, por 9 a 8. 

Torcida – Junte a ga-

lera e compareça no Metal-
clube para torcer para o seu 
time preferido. Até lá, entre 
em contato com o Sindicato 
pelas redes sociais ou pelo 
SindZap (11) 9 6078-0209 e 
mande o seu palpite para 
gente. 

Em 2 de setembro, a vice-presidente do Sindicato, 
Mônica Veloso, foi reeleita a vice-presidente da 

CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos) para o mandato 2019-2023. 

A chapa eleita é presidida por Miguel Torres e 
também tem o presidente do Sindicato, Jorge 

Nazareno, como suplente.

Mônica é reeleita à vice-presidente da CNTM 
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duzido pelo órgão público, às 
máscaras foram proibidas. 

[com informações: Ag. Bra-
sil/ O Estado de S.Paulo/ G1]

Máscaras banidas graças a ação do Sindicato e Fundacentro
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