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Categoria prioriza defesa da 
Convenção Coletiva

Elco e Arbame se 
comprometem a 
combater assédio P.4

Luta por direitos aprovada na assembleia (acima) e nas portas de fábricas como Spaal e  Wap (abaixo, esq. p/ dir.)

A assembleia apro-
vou no sábado, 21, a 
pauta de reivindica-
ções da categoria na 
Campanha Salarial 
2019. Assembleia en-
cerrou duas semanas 
de intensas mobili-
zações nas portas de 
fábrica, em que o Sin-
dicato informou os ris-
cos e desafios da luta 
neste ano: se não for 
renovada a Conven-
ção Coletiva, vamos 
ficar sujeitos à preca-
rização imposta pelas 
recentes reformas na 
legislação trabalhista. 
Por isso, a categoria 
definiu: nossos direi-
tos são prioridade. P.3

Companheiros da Top Taylor conquistam 40h

Top Taylor 
conquista 40h
Os metalúrgicos da 
Top Taylor, de Osasco, 
trabalham agora 40 horas 
por semana, reivindicação 
histórica dos 
trabalhadores. Confira 
também os acordos de 
PLR. P.3

Inscrições abertas 
para final de ano 
na colônia P.4

Time da Meritor conquista a taça de campeão

Meritor leva 
o título do 26º 
Campeonato
Time venceu a Solar 
Alclean, na final 
disputada no último 
dia 14. Nyaço ficou em 
terceiro e Croni em 
quarto lugar. P.4



Quando falamos sobre 
negociação de um acordo na 
Campanha Salarial, não fa-
lamos somente de reajuste. 
Falamos de algo maior e que 
tem efeito, não só no agora, 
mas também no longo prazo: 
os direitos da nossa Conven-
ção Coletiva. É importante 
que os companheiros e as 
companheiras tenham clare-
za do quão fundamental para 
cada um de vocês e para o 
conjunto da categoria é reno-
var a nossa Convenção.

As reformas que mexeram 
na legislação trabalhista, 
desde 2017, não vieram para 
acrescentar direitos; muito 
pelo contrário, vieram para 
colocar os trabalhadores à 
mercê da vontade patronal, 
nos individualizar e enfra-
quecer nossa organização; 
logo, nossa força. Para co-

meçar acabou a chamada 
ultratividade, nome compli-
cado mas que, na verdade, 
significava que os acordos 
valiam enquanto durassem 
as negociações. Agora, não. 
Se não houver acordo até 1º 
de novembro, vai ter patrão 
querendo abrir os portões 
da empresa para terceiriza-
ção em todas as atividades, 
demitindo quem está doente 
e rebaixando salários, pois 
é nossa Convenção – junto a 
ação do nosso Sindicato - que 
evita que tudo isso aconteça.

Não se iluda, companhei-
ro e companheira: ou luta-
mos ou vai ter patrão pagan-
do o salário mínimo, quando 
a nossa Convenção garante 
um piso salarial diferenciado 
e o compromisso da negocia-
ção de reajustes. É fundamen-
tal que você tenha consciên-

cia da importância de tudo 
isso. E a consciência a gente 
desenvolve com informação e 
participação. Então, ocupe os 
espaços de debate no nosso 
Sindicato, participe da luta! 
Defenda seus direitos!

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 13 anos, metalúrgicos lotavam 

seminário da Campanha Salarial na 

Fazenda da Federação. 
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Defenda seus direitos.

 SINDMETAL

Atividade na sede lembra 
luta de Espinosa 

A luta do companheiro 
Antônio Roberto Espinosa, 
que morreu há um ano, em 
defesa da democracia e por 
uma vida justa e digna para 
todos será lembrada no sába-
do, 28, a partir das 14h, quan-
do também acontecerá uma 
homenagem a sua memória. 

Espinosa foi liderança dos 
estudantes que compunham o 
Grupo de Osasco, uma das for-
ças que organizou a Greve de 68.

A homenagem faz parte 
de um cronograma de ativi-
dades que busca resgatar e 
apresentar para os mais jo-

vens a atuação e organização 
dos trabalhadores em perío-
dos importantes da história 
do Brasil. Uma destas ativi-
dades aconteceu em 12 de 
setembro na sede e lembrou 
dos 40 anos da Greve Geral 
de 1979. 

No encontro, teve de-
poimento de militantes que 
participaram ativamente da 
greve e uma exposição dos 
jornais do Sindicato, que na 
época divulgou a participa-
ção da categoria. 

Encontro regional na sede lembrou Greve de 1979
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Fique de olho no novo horário de  funcionamento da subsede de Taboão 
da Serra: Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira ATENÇÃO 

O site UOL publicou levan-
tamento que mostra que 
80% das contas de whatsa-
pp que espalharam notícias 
falsas pró-Bolsonaro na 
campanha eleitoral ainda 
estão ativas. São utilizados 
robôs para envio em mas-
sa de mensagens. Um deles 
chegou a disparar 14 men-
sagens em apenas 30 segun-
dos. Por isso, não acredite 
em tudo que você recebe, 
principalmente, via what-
sapp. É importante checar 
as notícias. 

CURTAS

A morte da menina Ágatha 
Félix, de 8 anos, baleada na 
madrugada de sábado, 21, 
durante uma ação da Poli-
cia Militar do Rio no com-
plexo do Alemão, motivou 
críticas de entidades con-
tra a política de segurança 
pública do governo Wilson 
Witzel (PSC). A Defensoria 
Pública do Estado conde-
nou a “opção pelo confron-
to”, enquanto a seção Rio da 
OAB-RJ destacou o “recorde 
macabro” de 1.249 pessoas 
mortas pela polícia no Esta-
do de janeiro a agosto. [Fon-
te: Agência de Notícias]

Até quando? Fake News

As mortes no Rio de Janei-
ro, principalmente de ino-
centes, deixam claro que 
a repressão como um fim 
em si mesma não resolve a 
criminalidade. Bem como a 
necessidade de avaliar de 
forma rigorosa a isenção 
de pena para policiais que 
matarem em conflito arma-
do— excludente de ilicitu-
de-, item que faz parte do 
pacote anticrime, em análi-
se no Congresso.

Lei Anticrime A capital paulista se jun-
tou a milhares de cidades 
de mais de 150 países que 
protestaram na sexta-feira, 
20, em defesa do meio am-
biente. No ato, Greve Glo-
bal pelo Clima, militantes 
repudiaram o atual gover-
no. Bolsonaro é acusado de 
promover uma pauta em 
favor de setores como os 
do agronegócio e da mine-
ração, flexibilizando políti-
cas ambientais e negando o 
aquecimento global. [Fonte: 
rede Brasil Atual]

Greve pelo Clima 

Saiba mais em
www www.sindmetal.org.br

Os 800 mil trabalhadores 
metalúrgicos do estado de 
São Paulo, liderados pelos 
sindicatos filiados à Fede-
ração, já estão mobilizados 
na Campanha Salarial 2019 
para na data-base 1º de no-
vembro conquistarem as rei-
vindicações aprovadas em 
assembleias.

Logo após a entrega da 
pauta aos patrões, iremos 
intensificar as mobilizações, 
com ações mais fortes nas 
empresas dos grupos patro-
nais que costumam ser mais 
intransigentes e vivem que-
rendo reduzir direitos da ca-
tegoria.

A campanha, vale frisar, é 
unificada: todos os 53 sindi-
catos estão preparados para 
agir de forma coesa, com 
pressão e até greves onde for 
preciso para exigir respeito 
aos direitos e à pauta da ca-
tegoria.

Vamos brigar pelo reajus-
te com aumento real e por to-
das as conquistas da Conven-
ção Coletiva de Trabalho, que 
são superiores à legislação 
e, portanto, o principal ins-
trumento dos trabalhadores 
para enfrentar este período 
de ataques aos direitos e ao 
movimento sindical. A luta 
faz a lei!

A campanha dos Metalúrgicos será forte!.

MIGUEL TORRES.
presidente da Força Sindical, 

da CNTM e do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 

das Cruzes
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Excepcionalmente na próxima sexta-feira, 27, o atendimento da Sicoob 
CredMetal será das 10h às 16h. Mais informações pelo (11) 3686-9110 ou 
(11) 3688-2423

Pauta de reivindicações será 
entregue aos patrões nesta terça

LUTA POR DIREITOS

A pauta de reivindicações da 
nossa categoria será entregue 
aos patrões nesta terça-feira, 
23, na Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo) e no Sindpeças (sindi-
cato patronal que representa 
o setor de autopeças). O docu-
mento tem 186 reivindicações 
e a prioridade é a defesa dos 
direitos da nossa Convenção 
Coletiva.

A pauta contempla reivin-
dicações já apresentadas em 
outros anos e também contri-
buições dos metalúrgicos de 
Osasco e região, que se reuni-
ram em seminários em agosto, 
na sede e nas subsedes. O docu-
mento foi aprovado em assem-
bleia realizada no sábado, 21, 
no Metalclube.

Entre as reivindicações, es-
tão: reajuste salarial, barrar 
trabalho intermitente/tercei-
rizado, plano de cargos e salá-
rios, igualdade de oportunida-
des para homens e mulheres, 
40 horas semanais, entre ou-
tras (leia ao lado).

A assembleia também foi um 
momento de os trabalhadores 
entenderem mais sobre os de-
safios e os direitos que estão 
em jogo nesta Campanha Sala-
rial. “Achei muito interessante. 
São informações que chegam 
até a deixar a gente surpreso”, 
avaliou um companheiro da 
Murta. E uma companheira 

SINDICATO NAS EMPRESAS

Mande sua denúncia ou comentário para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209.

Top Taylor conquista 40h 
e CTrens, PLR de R$ 7 mil

Os últimos dias foram de 
muitas vitórias para os com-
panheiros e companheiras 
que se organizaram e lutaram 
junto com o nosso Sindicato.

Na Top Taylor, os compa-
nheiros agora têm 40 horas 
semanais. Esta é uma reivindi-
cação histórica do nosso Sindi-
cato em todas as empresas da 
base, em muitos casos, a gen-
te já alcançou essa conquista. 
Em tempos de desemprego, 
reduzir a jornada é um instru-
mento de geração de vagas. O 
cálculo do Dieese é que tem 

potencial de gerar mais de 2 
milhões de empregos.

Também foi ampliado o nú-
mero de trabalhadores com 
acordo de PLR. Na Ctrens, de 
Osasco, o valor pode chegar a 
R$ 7 mil. Também foi fechado 
acordo na Alka 3, JL, Valvugas, 
AEPI, Altra e Bridon conquis-
taram sua participação, graças 
a força do nosso Sindicato. Se 
você ainda não tem PLR, en-
tre em contato com a gente, 
pelo (11) 9-6078-0209 ou dire-
tamente com os diretores na 
fábrica, sede/subsedes.

da JL Capacitores completou: 
“A gente vem pensando em sa-

lário e vê que tem mais coisas 
[porque lutar]”.

12 mil mobilizados para defender direitos
O Sindicato fez um intenso 

esforço de informação e mobi-
lização nas últimas semanas. 
Foram quatro dias de mutirão 
de assembleias, que acontece-
ram em fábricas localizadas 
em cada um dos 12 municípios 
da nossa base territorial, in-

cluindo: Robert Bosch, Arim, 
JL Capacitores, Belgo, Metalsa, 
Meritor, Cinpal, Blum, Dina-
técnica, Multivisão, New Ol-
dany, Onix, Budai/ Nyaço, Wap 
Metal e Jandinox.

Essa foi apenas a primeira 
rodada de mobilização, que 

vai ganhar ainda mais corpo 
nas próximas semanas. Tudo 
isso para pressionar os grupos 
patronais a fecharem o acordo 
até a nossa data-base, acordo 
que só interessa se mantiver os 
direitos da nossa Convenção Co-
letiva e contemplar o reajuste.

Algumas reivindicações da pauta:
• Plano de cargos e salários

• Aumento real

• Fim do banco de horas

• Barrar trabalho intermitente, trabalho parcial e PJ

• Fim da terceirização

• PLR

• Igualdade de oportunidades

• 40 horas semanais

• Licença paternidade de 15 dias

• Garantir à família do trabalhador a indenização por morte

• Garantir ao trabalhador a indenização por invalidez

• Estabilidade do acidentado até a aposentadoria com acom-

panhamento psicológico

• CIPA comprometida e autônoma

• Manutenção da NR12

• Assédio moral

• Cesta básica sem desconto

Presidente Jorge explicou vantagens da Convenção sobre a lei
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Companheiros da AEPI conquistam PLR

Belgo Blum

Fundição Alvorada New Oldany

Proposta de PLR aprovada na Alka3
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Trabalhadores da JL conquistam PLR
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PLR garantida na Valvugás
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PLR na Ctrens pode chegar R$ 7 mil
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Seminário em SP aborda os diretos das 
pessoas com deficiência 

Esclarecer trabalha-
dores, empregadores, po-
der público e movimentos 
sociais sobre o direito ao 
trabalho das pessoas com 
deficiência, É o principal ob-
jetivo do Seminário “Além 
da Cota: em defesa dos di-
reitos da pessoa com defi-
ciência ao trabalho”, que 
acontece na sexta-feira, 27, 
no MPT (Ministério Público 
do Trabalho), em São Paulo, 
das 9h às 13h30. 

O Seminário vai contar 
com três eixos: Papel do Po-
der Público na Inclusão da 

Pessoa com Deficiência no 
Trabalho; Ação Sindical em 
Relação ao Trabalho Decen-
te para Pessoas com Defici-
ência no Brasil; Boa Práticas 
de Inclusão. 

Organizado pelo MPT, 
Espaço da Cidadania e seus 
parceiros pela inclusão e vá-
rios apoiadores, a atividade 
é gratuita. Para participar 
os interessados devem se 
inscrever pelo e-mail ecida-
dania@ecidadania.org.br. 

O MPT fica na Rua Cuba-
tão, 322 (Próximo à Estação 
Paraíso do Metrô). 

Meritor vence Solar Alclean e é campeão do 26º Campeonato
FUTEBOL
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Inscreva-se no sorteio para concorrer hospedagem na Colônia de Férias: 
Natal até 18/10 (Inscrições) – 20/10 (sorteio) – 20/12 a 26/12 (Período de estadia) 
Ano Novo até 25/10 (inscrições) – 27/10 (sorteio) – 27/12 a 2/1/2020 (Período de estadia)
Carnaval até 13/12 (inscrição) – 15/12 (sorteio) – 21/02 a 26/02/2020 (Período de estadia) 

INCLUSÃO 

Inclusão nas Metalúrgicas

Na sexta-feira, 18, o Sin-
dicato, por meio do Espaço 
da Cidadania, organizou o 
encontro “Boas práticas da 
inclusão dos trabalhadores 
com deficiência no setor 
metalúrgico de Osasco e 
região”. Hoje seis em cada 
10 metalúrgicas da região 
cumprem integralmente a 
Lei ou um pouco mais.

Durante o encontro, 
trabalhadores com defici-

ências deram o seu teste-
munho sobre a diferença 
que faz ter o seu direito ao 
trabalho respeitado, como 
Alexandre (Bola) que tra-
balha na Rossini Murta e 
Renildo que trabalha há 15 
anos na Cinpal. Os partici-
pantes também assistiram 
a uma coletânea de 14 re-
portagens feitas por alguns 
dos principais canais de TV, 
entre 2002 e 2016. 

Divulgação na Libéria
Na segunda-feira, 23, 

a OIT (Organização In-
ternacional do Trabalho) 
lançou na Libéria a car-
tilha “Inclusão é Atitude! 
Qual é a Tua?”. Organi-
zada pelo Espaço da Ci-
dadania e seus parceiros 
pela inclusão, a publica-
ção traz informações so-
bre inclusão, dicas con-
tra a discriminação e o 
preconceito.

Saiba mais em
www www.sindmetal.org.br

Clemente aborda índice de inclusão em metalúrgicas

SAÚDE E SEGURANÇA

Luta contra 
assédio moral 
em Taboão 

Companheiros da Arba-
me e da Elco , em Taboão da 
Serra, denunciaram ao Sindi-
cato a ocorrência de assédio 
moral dentro das fábricas. 
Elas foram feitas por telefone 
e por meio do SindZap - (11) 9 
6078-0209. O Sindicato levou 
as denúncias, na semana pas-
sada, à Gerência Regional do 
Trabalho, em Osasco, onde 
uma audiência de concilia-
ção aconteceu com represen-
tantes de cada empresa.

Na ocasião, a Arbame se 
comprometeu “a combater a 
prática por meio da mudança 
de comportamentos de algu-
mas chefias”, segundo consta 
em ata. O Sindicato vai ficar 
de olho e, se precisar, vai le-
var as denúncias para outras 
instâncias e propor paralisa-
ção para os trabalhadores.

Já o representante da 
Elco, disse que a “empresa 
mantém conduta de ética no 
tratamento com seus funcio-
nários e realiza treinamentos 
para fortalecer este compor-
tamento”. O Sindicato tam-
bém vai ficar de olho, inclu-
sive, no envio das atas de 
reuniões da Cipa, que empre-
sa deve mandar a entidade.

Se você sofre ou co-
nhece alguém que sobre 
assédio moral, denuncie ao 
Sindicato.

O time da Meritor ven-
ceu o time da Solar Alcle-
an, em 14 de setembro, por 
4 a 2, em jogo disputado 
no Metalclube e sagrou-se 
campeão do 26º Campeo-
nato de Futebol Society.

O duelo começou bem 
acirrado, os dois times 
criaram chances para abrir 
o placar, mas foi a Meritor 
que fez o primeiro gol do 
jogo, que logo foi empatado 
pela Solar Alclean. O empa-
te durou pouco. A Meritor 
ampliou o placar e depois 
aumentou a diferença, ao 
fazer o terceiro gol. Solar 
Alclean fez seu segundo 
gol, mas a Meritor não per-
deu o ritmo, fez mais um 
gol e definiu a vitória.

“Acreditamos na vitó-
ria. No ano passado, chega-
mos bem próximos. Neste 
ano focamos, montamos 

um grupo forte e nos prepara-
mos”, explicou Vinicius Paiva, 
da Meritor.

Invicto até então no Cam-
peonato, a Solar Alclean se 
despediu da disputa com o 
vice-campeonato e com o arti-

lheiro deste ano, com 23 gols: 
Washington Gomes. O troféu 
de goleiro menos vazado fi-
cou com Ranieri Santos da 
Nyaço, que terminou o Cam-
peonato no terceiro lugar. Já 
a Croni ficou em quarto. 

Jogadores da Meritor comemoram título 

Solar Alclean é vice-campeã

Nyaço ficou foi o terceiro colocado
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