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Categoria fortalece luta em defesa 
dos direitos da Convenção Coletiva 

Companheiros da Tuba participaram de assembleia para fortalecer a categoria na luta por uma Campanha vitoriosa

Em Campanha Sala-
rial, os metalúrgicos de 
Osasco e região partici-
pam de assembleias e 
seminários de mobiliza-
ção para colocar força 
na luta em defesa dos di-
reitos da categoria. São 
participações importan-
tes que fortalecem a ba-
talha pela manutenção 
da Convenção Coletiva 
e pelo reajuste salarial. 
Dois dos principais itens 
que formam a pauta de 
reivindicações, que já 
está nas mãos dos gru-
pos patronais. 

O nosso lema é “A luta 
faz a lei”, por isso a cate-
goria tem um próximo en-
contro marcado no dia 19 
de outubro. Participe.  P.3

Trabalhadores da Jas conquistam PLR, com apoio do Sindicato 

Sindicato 
organiza 

trabalhadores 
Ao mesmo tempo, em que 

busca a negociação na 
Campanha, o Sindicato tem 
organizado os metalúrgicos 

da região por PLR, e a 
mobilização já tem surtido 
efeitos com a ampliação de 

mais acordos garantidos P.3
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Seminário mostra que inclusão com 
sucesso é um trabalho conjunto P.4



A nossa campanha é a pau-
ta do dia em todas as fábricas 
da região. Participar das mo-
bilizações em torno da defesa 
dos direitos conquistados pela 
categoria é extremamente ne-
cessário para fortalece-la e não 
permitir que cláusulas impor-
tantes da Convenção Coletiva 
sejam retiradas. 

As conquistas trabalhistas 
não podem depender da sorte. 
Todos os direitos da categoria 
são fruto de muita luta. E para 
conquistar mais é preciso apos-
tar na organização dentro e 
fora da fábrica, é preciso parti-
cipar da organização para dar 
aval aos esforços do sindicato 
nas negociações com os grupos 
patronais. 

A demonstração de unidade 
é necessária porque, além dos 
patrões, temos um governo que 
trabalha pela pauta empresa-
rial, que coloca a reforma da 

Previdência e mais flexibiliza-
ção de direitos como priorida-
de. Por isso, companheiros e 
companheiras, temos que bus-
car todos os meios de proteção. 

Muitas mudanças já foram 
feitas com prejuízos enorme 
para os trabalhadores, como a 
aprovação da reforma traba-
lhista e a liberação da terceiri-
zação até nas atividades fins. 
Muita coisa não chega até nós 
porque temos uma convenção 
coletiva que nos protege.

Vamos dar as cartas. Va-
mos fazer valer o nosso jogo. 
Vamos mostrar para os pa-
trões que temos consciência e 
merecemos mais, que quere-
mos mais que um aumento sa-
larial: que queremos as nossas 
conquistas asseguradas.

Para isso, orientamos todos 
os metalúrgicos de Osasco e re-
gião para se fazerem presentes 
em todas as nossas convoca-

ções. Lembre-se que o seu futu-
ro está em jogo e você deve nos 
ajudar a lutar por ele. É hora 
de proteger os nossos direitos, 
é hora de manter a nossa Con-
venção Coletiva firme e forte 
contra todo os ataques. 

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 14 anos, Espaço da Cidadania 

aplicava o programa sensibilização 

pela inclusão na Biblioteca de 

Osasco.
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Temos que proteger as nossas conquistas .

EDUARDO METROVICHE / SINDMETAL

Ciclo Temático forma 
dirigentes por direitos 

Para organizar e fortale-
cer a unidade de dirigentes 
sindicais em nome dos di-
reitos dos trabalhadores, o 
Sindicato criou o Ciclo Temá-
tico Sindmetal +. O projeto 
já reuniu representantes de 
diversas categorias na sede 
para tratar sobre o “Futuro 
da Organização Sindical” e o 
“Futuro do Trabalho”. 

“São muitos os ataques 
aos direitos dos trabalhado-
res. Os desafios e estratégias 
para barra-los são combus-
tíveis para reforçar ainda 
mais a organização do movi-
mento sindical e nos fazem 
refletir sobre o futuro, sobre 
a estrutura de organização 
que precisamos. Por isso dis-
cutir a transformação atual, 
o futuro, é fundamental para 

a defesa dos direitos dos tra-
balhadores”, destacou a vi-
ce-presidente do Sindicato, 
Monica Veloso. 

No primeiro encontro, 
para embasar as discussões 
sobre o assunto, os dirigentes 
receberam informações im-
portantes de Rafael Guerra, 
da UAW – sindicato dos Esta-
dos Unidos -, do Valter San-
ches, da IndustriAll Global 
Union, e do Fausto Augusto, 
técnico do Dieese. 

Já no segundo encontro, 
as discussões ficaram em tor-
no de análise da OIT (Organi-
zação Internacional do Traba-
lho) sobre as transformações 
no mundo do trabalho. 

Lideranças sindicais participam de Ciclo Temático na sede 
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Inscreva-se na sede ou subsedes para concorrer hospedagem na Colônia de Férias: 
Natal até 18/10 (Inscrições) – 20/10 (sorteio) – 20/12 a 26/12 (estadia) 
Ano Novo até 25/10 (inscrições) – 27/10 (sorteio) – 27/12 a 2/1/2020 (estadia)
Carnaval até 13/12 (inscrição) – 15/12 (sorteio) – 21/02 a 26/02/2020 (estadia)

Com aumento do trabalho 
informal, cresce também a 
desigualdade de renda no 
Brasil. A análise é do CEM 
(Centro de Estudos da Me-
trópole), que analisou dados 
divulgados pelo IBGE, entre 
2012 a 2019, e constatou que 
o aumento do trabalho infor-
mal e menos protegido, com 
consequente redução de di-
reitos, como férias e décimo 
terceiro, são alguns dos fato-
res que explicam esse cresci-
mento. [Fonte: Jornal Usp] 

CURTAS

O câncer de mama é o se-
gundo tipo que mais acome-
te brasileiras. Para o Brasil, 
foram estimados 59.700 
casos novos de câncer de 
mama em 2019, segundo o 
Inca (Instituto Nacional de 
Câncer). O diagnóstico pre-
coce ainda é o maior aliado 
para o tratamento eficaz da 
doença. Ter acesso a exa-
mes e tratamento é direito 
de todos, exija o seu aos ór-
gãos competentes. 

Outubro Rosa Herança da 
Reforma Trabalhista 

Municípios de todo o Brasil 
começaram na segunda-fei-
ra, 7, a colocar em prática 
uma campanha nacional 
contra o sarampo. O objetivo 
é garantir, até o dia 25 de ou-
tubro, que pelo menos 95% 
de todos os bebês e crianças 
entre seis meses e cinco anos 
de idade recebam uma dose 
da vacina contra o sarampo. 
Segundo o Ministério da Saú-
de, até 28 de agosto, o Brasil 
registrou 5.404 casos con-
firmados de sarampo e seis 
mortes, sendo quatro delas 
de pacientes menores de um 
ano. [Fonte: Agência Brasil]

Batalha contra
o Sarampo 

Nos próximos dias a equipe 
da Sicoob CredMetal estará 
na Wap Metal (08/10, às 11h), 
na Prodec (08/10, às 10h), na 
Nylok (09/10, às 10h30). Nas 
visitas, os companheiros 
podem tirar dúvidas, se as-
sociar à cooperativa e ainda 
conhecer mais sobre os ser-
viços da Sicoob CredMetal. 
Atenção: neste mês, tere-
mos um plantão da coope-
rativa na subsede de Taboão 
da Serra. Ele vai acontecer 
em 18/10, das 10h às 17h.

Calendário 
Sicoob CerdMetal 

Saiba mais em
www www.sindmetal.org.br

Nossos Sindicatos estão so-
frendo uma dura e injusta per-
seguição pelo atual governo. 
Se, por muitas vezes, tínhamos 
de nos preocupar em garantir e 
lutar pelos direitos dos traba-
lhadores frente à ganância dos 
patrões, agora, também temos 
de combater as maldades de 
quem está no poder político a 
serviço apenas dos que explo-
ram a sociedade.

Temos de resistir antes que 
retirem tudo aquilo que a classe 
trabalhadora conquistou neste 
país durante décadas de luta. 
Temos de resistir para garantir-
mos o 13º. Salário, as férias, os 
descansos remunerados, a Pre-
vidência Social e tantos outros 
direitos que, na visão do atual 

governo, são os responsáveis 
pela crise que vivemos.

Acabando com os Sindica-
tos, governos e patrões acredi-
tam que estarão melhorando a 
vida do povo brasileiro.  Aca-
bando com direitos históricos, 
governos e patrões na verdade 
sabem que, sem os sindicatos, 
os trabalhadores estarão cada 
vez mais expostos à total explo-
ração e à sede de lucros cada 
vez maiores. 

Não podemos permitir tal 
situação. Cada trabalhador e 
cada trabalhadora deve forta-
lecer e apoiar cada vez mais 
seu sindicato. Não podemos 
negociar nada que enfraqueça 
ainda mais a capacidade de 
conseguirmos mais direitos 

por uma vida digna a todos 
aqueles que, cotidianamente, 
criam a duras penas a riqueza 
desse país.

Fortalecer seu Sindicato é Garantir Direitos.

CLAUDIO MAGRÃO
Secretário geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo
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Que tal entregar carinho e acolhimento em forma de lenços?
Esta é a proposta da campanha do Sindicato “Doe Lenços”.
Arrecadação até 28/10 na sede e subsedes 

Metalúrgicos somam forças com o Sindicato 
CAMPANHA

Foi com interação e demons-
tração de luta em defesa da 
Convenção Coletiva que os me-
talúrgicos que trabalham nas 
fábricas localizadas em Embu 
das Artes, Itapecerica da Ser-
ra, Taboão da Serra, Alphavil-
le, Carapicuíba, Barueri, San-
tana de Parnaíba e Pirapora 
participaram dos seminários 
da Campanha. Os encontros 
aconteceram no mesmo dia em 
que a Constituição completou 
31 anos de vigência: sábado, 
5, num momento de luta e or-
ganização dos trabalhadores, 
mas num contexto político com 
sérios ataques aos direitos e às 
garantias constitucionais. 

Na subsede de Taboão da 
Serra e no Metalclube, os com-
panheiros indicaram estraté-
gias de mobilização por uma 
campanha vitoriosa. “É im-
portante participar dos even-
tos para entender o que está 
acontecendo e para defender 
os nossos direitos”, avaliou um 
companheiro da Engrecon. 

Defender os direitos. Esta é 
a principal reivindicação da 
pauta entregue em 24 de se-
tembro aos grupos patronais. 
Ela também prevê reajuste 
com aumento real de salário, 
piso salarial com reajuste aci-
ma da inflação, Homologações 
nos Sindicatos, Licença Mater-
nidade e para a trabalhadora 
adotante, não à utilização de 

Próximos Seminários de mobilização da Campanha
Para intensificar a mobiliza-

ção, mais seminários vão acon-
tecer em 19 de outubro (sába-
do), a partir das 9h, na subsede 
de Cotia e no Metalclube, em 
Osasco. Até lá, a expectativa é 
que as primeiras negociações 
já tenham acontecido. “A parti-

cipação da categoria é essencial 
para mostrar para os patrões 
que os metalúrgicos conhecem 
os seus direitos, estão na luta 
pela manutenção deles”, desta-
cou um companheiro da região 
de Barueri. 

Simbolicamente os semi-

nários também reforçaram a 
importância da Constituição, 
que, entre outros pontos, criou 
novos direitos trabalhistas, am-
pliou as garantias e liberdades 
das pessoas, restabeleceu as 
eleições livres e diretas e aca-
bou com a censura. 
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mão de obra temporário e/ou 
terceirizada, PLR, Garantia de 
emprego ao trabalhador víti-
ma de acidente de trabalho ou 
de doença ocupacional, pro-
grama de prevenção de riscos 
ambientais. 

“Vamos fortalecer a mobi-
lização, intensificar a organi-
zação nas portas de fábricas, 
nas atividades do Sindicato, 
debater, esclarecer, discutir 

Luta por direitos percorreu as estruturas do Metalclube Trabalhadores mostraram unidade e disposição de luta

Em Taboão, diálogo também foi marcante por direitos Nos encontros, trabalhadores apontaram estratégias
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os nossos desafios e nossas 
estratégias de luta para de-

fender e manter os nossos di-
reitos”, enfatiza o secretário-

-geral do Sindicato, Gilberto 
Almazan. 

auris.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Mobilização amplia lista de acordos de PLR na região 

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

Por meio da organização e da con-
fiança no Sindicato, a lista de meta-
lúrgicos de Osasco e região que estão 
com a PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) garantida tem ampliado 
a cada semana. Agora, já fazem par-
te dela os companheiros que traba-
lham na Budai, Nyaço, Crismetal, na 
Dormakaba, Jas e São Raphael. 

PLR garantida na Budai e Nyaço

União também garantiu PLR na Crismetal 

Com o Sindicato, Dormakaba fecha PLR 

Mais uma PLR fechada na São Raphael
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Reunião com os 
trabalhadores da Belgo

O Sindicato convoca os compa-
nheiros da Belgo a comparecem à 
sede do Sindicato na quinta-feira, 
10, para reunião sobre mudança 
na linha BW e análise da proposta 
de pacote da empresa. 

Veja os horários, participe: 
7h30 para os companheiros do 
turno da noite;
13h para os companheiros que en-
tram às 15h; 
16h para os companheiros que 
saem às 15h;
17h30 para o setor administrativo.
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Senado aprova reforma da Previdência em 
primeiro turno e barra mudanças no PIS 

Os senadores aprovaram 
a reforma da Previdência 
em primeiro turno com 56 
votos favoráveis e 19 contrá-
rios, na terça-feira, 1º. Mas 
a pressão dos trabalhadores 
já garantiu mais alterações 
importantes. Isto porque foi 
barrado as regras que con-
cediam o pagamento do PIS 
apenas para trabalhadores 
que recebem até R$ 1.364,43 
e ficou mantido para àqueles 
que recebem até dois salá-
rios mínimos. 

O texto ainda vai passar 
por três sessões de discussão 
antes da votação em segun-
do turno, que pode aconte-
cer na quinta-feira, 10.  

A pressão dos trabalhado-
res em assembleias nas por-

tas das fábricas e em atos já 
impediu que outras mudan-
ças , como no BPC (Benefício 
de Prestação Continuada) 
e no valor das pensões por 
morte (menor que um salário 
mínimo) fossem para frente. 
Elas foram barradas ainda na 
CCJ (Comissão de Constitui-
ção e Justiça) do Senado. 

Isso só reforça que é pos-
sível que mais mudanças que 
diminuam os impactos desta 
reforma na vida dos traba-
lhadores aconteçam. Para 
isto, a mobilização e pressão 
devem continuar. Você pode 
fazer isso pelas redes sociais 
ou ainda enviar e-mail para 
os senadores. Os endereços 
você encontra no www.sind-
metal.org.br 

Antes de cair na piscina, é bom checar se o exame dermatológico está em dia. Veja os 
dias e horários, no Metalclube: Segunda, das 16h às 20h; quarta e sexta, das 7h às 14h; 
sábado, das 9h às 13h30. Mais informações no 11  3686-7401

PRESSÃO CONTINUA 

Cuidado com 
pegadinha do 
FGTS

Os trabalhadores que 
desejarem aderir ao saque-
-aniversário do FGTS (Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço) já podem comuni-
car à Caixa Econômica Fede-
ral sobre a opção. A moda-
lidade, opcional, permite ao 
trabalhador sacar um per-
centual do saldo do FGTS 
todos os anos, a partir de 
2020. No entanto, ao fazer 
isso, o trabalhador perde o 
direito de sacar o saldo res-
tante do Fundo em caso de 
demissão sem justa causa. 

O saldo da conta ficará 
retido e só poderá ser resga-
tado para a compra da casa 
própria, por motivos de 
doença e desastre natural, 
aposentadoria ou morte.

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

BUSCARINI 
DESPACHANTE
20% DE DESCONTO 
R. Sen. Felinto Müeller, 241, 
Taboão da Serra
+ informações: (11)4701-5943

DESPACHANTE 
SOL NASCENTE
20% DE DESCONTO
R. Massao Yamamoto, 49, 
Jandira 
+ informações: (11)4707-4273

DESPACHANTE 
VITÃO
20% DE DESCONTO
Av. Prof. Joaquim Barreto, 37,  
Cotia 
+ informações: (11)4614-8830

Entre outros pontos, a 
reforma da Previdência prevê:
• Idade mínima para aposentadoria de 65 anos para 

homens e 62 anos para mulheres; 

• Valor da aposentadoria será baseado na média de todo 

o histórico de contribuições do trabalhador, e não mais 

nos 80% maiores valores como é feito atualmente;

• Tempo mínimo de contribuição no setor privado 

urbano de 15 anos para mulheres e 15 anos para homens 

que já estão no mercado de trabalho (20 anos para os 

que ainda vão ingressar no mercado);

• Quem cumpre os prazos mínimos de idade e tempo de 

contribuição tem direito a 60% da média do salários do 

período; a cada ano a mais de contribuição, o valor sobe 

em 2%. Assim, mulheres terão que contribuir por 35 

anos para conseguir 100%; homens, por 40 anos. 

EXEMPLO

Seminário apresenta boas práticas de inclusão
O Seminário “Além da 

Cota”, realizado em 27 de 
setembro no Ministério Pú-
blico do Trabalho, em São 
Paulo, apresentou exemplos 
de inclusão e mostrou que 
para a inclusão acontecer, 
dar certo, é necessário a jun-
ção de vários esforços, de um 
trabalho conjunto.

Realizado pelo Ministério 
Público do Trabalho, Espaço 
da Cidadania, Superinten-
dência Regional do Traba-
lho no Estado de São Paulo 
– SRTb/SP e várias entidades 
apoiadoras, o seminário ga-
nhou “corpo” com o objetivo 
de esclarecer trabalhadores, 
empregadores, poder público 

Parceiros do Espaço da Cidadania debatem qualidade na inclusão 
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e movimentos sociais sobre o 
direito do trabalho das pesso-
as com deficiência.

O Seminário contou com 
três mesas de debates que 
trataram do “papel do poder 
público na inclusão”, “ação 
sindical” e “boas práticas 
de inclusão”. “Viemos com 
o compromisso de renovar 
a nossa luta e ações pela in-
clusão das pessoas com de-
ficiência. Trabalhamos para 
todos”, destacou o diretor 
Alex da Força, que também 
é Secretário de Inclusão de 
Pessoas com Deficiência da 
Força Sindical São Paulo. 

Veja fotos e mais infor-
mações no www.sindmetal.
org.br 

Lideranças sindicais, políticas, estudantis e de 
movimentos sociais e populares se reuniram na sede 
do Sindicato, em 28 de setembro, para homenagear 
a memória e luta de Antonio Roberto Espinosa, que 

morreu em 25 de setembro de 2018. 
Espinosa combateu a ditadura militar no Brasil. Foi 

jornalista, professor e por toda vida foi um militante na 
luta por uma sociedade mais justa e digna para todos.

Homenagem à Espinosa lota sede 
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