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Os metalúrgicos de 
Osasco e região devem 
ficar de prontidão ao 
chamado do Sindicato, 
que pode convocar os 
companheiros para ava-
liar os rumos da Cam-
panha Salarial. Isto por-

que a nossa data-base é 
na sexta-feira, 1º, e até o 
momento nenhuma pro-
posta foi feita pelos gru-
pos patronais. 

Pelo que estamos as-
sistindo Brasil afora, a 
ideia fixa dos patrões é 

diminuir salários e re-
tirar direitos. Por isso, 
chamamos a responsa-
bilidade de todos e to-
das para o momento de 
reforçarmos a luta em 
defesa dos direitos da 
Convenção Coletiva. P3
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Aposentadoria 
fica mais 
distante 

Reforma da Previdência 
passa no Senado e deixa 
brasileiro mais distante 
da aposentadoria.  Além 

disso achata o valor do 
benefício. Para quem 
estava próximo de se 

aposentar, existe cinco 
opções de regras de 

transição para encurtar 
um pouco o caminho. 

P.4

Sindicato reforça luta por 
direitos e data-base

Rio de Janeiro 
debate Futuro 
do Trabalho P.3

Espaço da 
Cidadania 
organiza XII 
Encontro Anual 
pela Inclusão P.2



A choradeira do patrão não 
é o único desafio da campanha 
salarial deste ano. A organização 
da categoria também está amea-
çada, por meio das tentativas 
do governo de enfraquecer a re-
presentação dos trabalhadores. 
Além disso, ainda tem o fantasma 
da reforma trabalhista, da tercei-
rização, que ganham força com a 
recente aprovação da reforma da 
Previdência (leia na pág. 4). 

Por isso, para o Sindicato, é 
fundamental manter uma cam-
panha salarial unificada, que 
enfrente os ataques, por nenhum 
direito a menos para categoria. É 
isso que temos feito desde o final 
de agosto, por meio das assem-
bleias e seminários. Ao mesmo 
tempo, temos participado de en-
contros com demais dirigentes 

sindicais para fortalecer a orga-
nização da categoria, Também 
estamos presente nas mesas de 
negociações e abertos ao diálogo 
com os metalúrgicos da região. 

Orientamos a categoria 
acompanhar atentamente as 
movimentações do Planalto e de 
seus interlocutores em torno de 
tudo que diz respeito a organiza-
ção dos trabalhadores. Também 
alertamos que fiquem atentos a 
qualquer chamado do Sindicato: 
seja para votar alguma proposta, 
ou até mesmo para analisar uma 
possível greve em nome dos nos-
sos direitos e reajuste. 

A partir de 1º de novembro 
todos os direitos contidos na Con-
venção Coletiva estão suspensos 
pelo fim da ultratividade que 
renovava automaticamente as 

cláusulas sociais. O que coloca a 
faca e o queijo na mão do patrão. 
Então, companheiros, o momen-
to é de alerta, é de união, é de luta 
em defesa da nossa categoria, 
dos nossos direitos. 

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

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

encontro anual do Espaço da 

Cidadania, no parque Chico Mendes, 

em Osasco
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Fortaleça a luta por direitos.

ARQUIVO SINDMETAL

Inscreva-se para o Encontro 
Anual do Espaço da Cidadania 

Já estão abertas as ins-
crições para o XII Encontro 
anual do Espaço da Cidada-
nia e seus parceiros pela in-
clusão. A atividade acontece 
em 26 de novembro, das 9h 
às 13h, com início no auditó-
rio da Biblioteca de São Pau-
lo no Parque da Juventude, 
próxima da Estação Carandi-
ru do Metrô, e com encerra-
mento no Pomar ao lado.

A inscrição pode ser fei-
ta até 14 de novembro pelo 
e-mail ecidadania@ecidada-
nia.org.br. Durante o encon-

tro, as ações executadas ao 
longo do ano serão avaliadas, 
os participantes vão atuali-
zar conhecimentos, trocar 
experiências e, consequen-
temente, vão fortalecer os la-
ços em defesa da inclusão de 
pessoas com deficiência. 

As sete dimensões da 
acessibilidade e o Concei-
to de “adaptação razoável” 
proposta pela OIT (Orga-
nização Internacional do 
Trabalho) são alguns dos 
temas que serão abordados 
no encontro.

Neste feriado de finados, 2/11, não teremos atividades no Metalclube. 
Já no da Proclamação da República, o clube vai funcionar em horários 
especiais, saiba mais no metalclube.sdinetal.org.br 

Jair Bolsonaro sinalizou na 
quarta-feira, 24, que po-
derá endurecer o regime 
contra as manifestações no 
Brasil. Segundo informa-
ções publicadas no jornal 
Valor Econômico, Bolsona-
ro afirmou que as Forças 
Armadas estão preparadas 
para conter manifestações 
nas ruas no Brasil. “Con-
versei com o ministro da 
Defesa sobre a possibili-
dade de ter movimentos 
como tivemos no passado, 
parecidos com o que está 
acontecendo no Chile. A 
gente se prepara para usar 
o artigo 142 (da Constitui-
ção), que é pela manuten-
ção da lei e da ordem”. 

CURTAS

Em meio a intensos protes-
tos nas ruas, a Câmara dos 
Deputados do Chile apro-
vou na quinta-feira, 24, a 
continuidade da tramitação 
do projeto que reduz de 45 
para 40 horas a jornada 
máxima semanal de tra-
balho. Representantes do 
governo e do setor empre-
sarial falaram em dificulda-
des de implementação. Já a 
oposição defende o projeto 
e afirma que a proposta é 
uma demanda social e bus-
ca melhorar a qualidade de 
vida e valorizar a força de 
trabalho. [Fonte: rede Bra-
sil Atual] 

Avanço no Chile Enquanto isso

As Centrais sindicais e ou-
tras entidades homenagea-
ram na segunda-feira, 28, o 
metalúrgico Santo Dias da 
Silva. No dia 30 de outubro, 
vai completar 40 anos que 
Santo Dias foi assassinato 
por um policial, durante 
uma greve, em 1979, em 
pleno o regime militar. O 
encontro discutiu o legado 
do operário e os desafios 
para os movimentos social 
e de direitos humanos.

Santo Dias 

O Copom (Comitê de Polí-
tica Monetária) do Banco 
Central (BC) inicia nesta 
terça-feira, 29, a penúltima 
reunião deste ano para defi-
nir a taxa básica de juros da 
economia (Selic), atualmen-
te em 5,5% ao ano. Na quar-
ta-feira, 30, após a segunda 
parte da reunião, será anun-
ciada a nova taxa.

Taxa Selic

Em meio a tantas discussões 
e mudanças no que diz respeito 
ao mundo do trabalho no Bra-
sil nos últimos tempos, apenas 
uma coisa é certa: os trabalha-
dores e trabalhadoras têm sido 
vítimas constantes tanto dos pa-
trões como do governo. A cada 
mudança nas leis trabalhistas, 
a cada alteração na legislação, 
temos assistido um verdadeiro 
desmonte nos direitos dos tra-
balhadores e, consequentemen-
te, uma precarização cada vez 
maior nas condições de traba-
lho que vão desde a perda de 
renda até o desamparo legal.

O maior destes golpes é a 
própria Reforma da Previdên-
cia Social.  Com um modelo já 
bastante injusto anteriormente, 

Seu sindicato é o caminho!.

CLAUDIO MAGRÃO 
Secretário Geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

a chamada Nova Previdência 
tratou de piorar as condições de 
aposentadoria para aqueles que 
sempre acabam pagando a con-
ta: os trabalhadores. 

Diante desse quadro, preci-
samos insistir que os sindicatos 
continuam sendo a única al-
ternativa de resistência para a 
classe trabalhadora. Se não nos 
dermos conta, rapidamente, de 
que apenas coletivamente tere-
mos força para enfrentarmos 
aqueles que só visam lucros 
cada vez maiores, continuare-
mos a perder direitos cada vez 
mais até chegarmos ao ponto 
de termos de negociar com os 
patrões de forma individual e 
aí sabemos bem quem tem mais 
força. Participar, fortalecer, 

estar junto a seu sindicato é o 
caminho. Fora dele, cada traba-
lhador não passa de mais uma 
peça de reposição nas mãos do 
patrão e do governo.

Roda de Conversa na sede
O Sindicato e o Espaço da 

Cidadania vão receber em 7 
de novembro Peter Fremlin, 
consultor da OIT que condu-
ziu a pesquisa “Ação Sindical 
sobre o Trabalho Decente 
das Pessoas com Deficiência: 

Um panorama mundial”. 
O encontro será na sede, 

das 14h às 16h, quando uma 
roda de conversa será cria-
da. Esta é mais uma ótima 
oportunidade para debater-
mos sobre inclusão. 
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Nesta semana a equipe da Sicoob CredMetal estará na Freios Farj, em 
29/10, às 11h30; AEPI, em 30/10, ás 11h45; Meritor, em 30/10, às 11h30; 
Epson, em 31/10, às 10h. Na sexta-feira, 1º, tem plantão na subsede de 
Taboão da Serra, a partir das 10h. Mais informações no 11 3688-2423

Categoria começa a semana em contagem regressiva
#CAMPANHASALARIAL

Os metalúrgicos do estado 
de São Paulo estão em contagem 
regressiva na Campanha Sala-
rial 2019. A data-base da cate-
goria é nesta sexta-feira, 1º, e o 
Sindicato alerta os companhei-
ros e companheiras de Osasco 
e região para ficarem atentos a 
qualquer chamado da diretoria, 
seja para avaliar contraproposta 
ou indicativo de greve. 

Até o momento os grupos 
patronais não apresentaram ne-
nhuma proposta frente a nossa 
pauta de reivindicações. A exce-

ção é o Grupo 3 (Autopeças), que 
tem participado de negociações 
e a Convenção Coletiva vale por 
dois anos. 

“A expectativa é que nos 
próximos dias, a gente receba 
alguma contraproposta. Isso sig-
nifica que, juntos, teremos que 
avaliar, votar e decidir se vamos 
ou não aceitar”, explica o secre-
tário-geral do Sindicato, Gilberto 
Almazan.  

Se as propostas não atende-
rem aos interesses dos trabalha-
dores, a pressão vai aumentar 

cada vez mais nas fábricas. O 
mesmo vai acontecer se nenhu-
ma for feita. 

A campanha salarial é uni-
ficada entre os 53 sindicatos 
filiados à Federação dos Me-
talúrgicos do Estado de SP, re-
presentando em torno de 800 
mil metalúrgicos. Veja ao lado 
alguns itens da pauta de reivin-
dicação, que os metalúrgicos de 
Osasco e região também aju-
daram a construir durante os 
seminários organizados pelo 
Sindicato. 

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

SINDICATO NAS EMPRESAS

Companheiros da JL conquistam PLR
Foi por meio da confiança 

no Sindicato e da mobilização, 
que as companheiras e compa-
nheiros da JL Capacitores, em 
Tamboré, conquistaram mais 
uma PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados). 
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Principais reivindicações:
• Reajuste com aumento real de salário 

• Piso Salarial com reajuste acima da inflação 

• Homologação no Sindicato 

• Licença maternidade e para trabalhadora adotante 

• Não á utilização de mão de obra temporária e/ou terceirizada 

• Participação nos Lucros ou Resultados 

• Garantia de emprego ao trabalhador vítima de acidente de 

trabalho ou de doença profissional ou ocupacional 

• Programa de prevenção de riscos ambientais 

• Manutenção das Cláusulas Sociais
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Companheiros do Liceu estão unidos por uma campanha forte 

Assembleia na Sfay mostrou importância da Convenção 

Mobilização também foi reforçada na Unifilter 

As centrais sindicais e a 
CNI (Confederação Nacional 
da Indústria) debateram na 
quinta-feira, 24, “O Futuro do 
Trabalho: Os desafios para a 
indústria e a qualificação pro-
fissional no Brasil”, em semi-
nário. O debate aconteceu no 
Museu no Amanhã, no Rio de 
Janeiro, e contou com a parti-
cipação do presidente do Sin-
dicato, Jorge Nazareno.  

Vários obstáculos foram 
identificados para a inser-
ção da indústria brasileira na 
chamada quarta revolução, 
a indústria 4.0, pelas centrais 
sindicais e pela CNI. Entre elas 

as mudanças tecnológicas que 
alteraram e alteram as ativida-
des produtivas, sobretudo as 
industriais, acabando com pos-
tos de trabalho e criando de-
manda por novas ocupações. 

Para enfrentar essas trans-
formações, as centrais e a CNI 
defendem a formulação de 
uma agenda conjunta com ini-
ciativas que deem conta des-
sas transformações tecnológi-
cas, sem abrir mão do debate 
sobre direitos dos trabalhado-
res e do papel da indústria no 
desenvolvimento do país.

Em entrevista à Rádio 
Atual, Clemente Ganz Lúcio, 

técnico do Dieese, disse que, 
no seminário, foram aponta-
das desde a necessidade de 
alterações do parque indus-
trial brasileiro às graves difi-
culdades que passa o sistema 
produtivo nacional. Também 
foram feitas sugestões de po-
líticas públicas para o setor, 
cujos teores se mostraram na 
contramão do governo de Jair 
Bolsonaro que vai “no sentido 
contrário de dar capacidade e 
competitividade às nossas in-
dústrias” dificultando a inser-
ção de produtos nacionais na 
economia mundial.

Na entrevista, Clemente Seminário reuniu dirigentes sindicais e representantes da indústria  

Cipa na Univel 
Na semana passada, o Sindica-

to acompanhou a eleição da Cipa 
(Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes) da Univel que de-
finiu a companheira Fernanda 
Vera dos Santos e o companheiro 
Jhonny Neves dos Santos como os 
mais novos cipeiros da empresa. 

O Sindicato está junto dos com-
panheiros na luta por um local 
de trabalho seguro. 

auris.imprensa@sindmetal.org.br

Diretor Dalmo coloca PLR em votação na JL Capacitores

Fernanda e Jhonny são os novos cipeiros da Univel

DESAFIO

Centrais sindicais e CNI debatem no RJ o futuro do trabalho
contesta também as políti-
cas econômicas de Bolsonaro 
“Num mundo econômico tão 
desigual, cabe ao Estado criar 

condições para o equilíbrio e 
capacidade de competição na 
economia mundial.” [Fonte: 
Rede Brasil Atual] 

Direito ao PLR
A PLR é conquistada por 

meio de negociação, mas de-
pende especialmente da orga-
nização dos trabalhadores. Se 
você ainda não conquistou a 
sua, lute por ela junto com o 
Sindicato. 
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Ignorando os protestos 
dos trabalhadores, o Senado 
aprovou, em segundo turno, 
a reforma da Previdência So-
cial na quarta-feira, 23. Com 
isso, a partir de sua promul-
gação, a reforma vai dificul-
tar ainda mais o acesso do 
trabalhador a aposentadoria 
e vai encolher o valor do be-
nefício. 

Entre outros itens, a re-
forma estabelece uma idade 
mínima de 65 anos para os 
homens e 62 anos para as 
mulheres com tempo míni-

mo de contribuição 15 anos. 
No entanto, os homens que 
ainda não entraram no mer-
cado de trabalho terão de 
contribuir por pelo menos 20 
anos para conquistar a apo-
sentadoria.

O valor do benefício será 
equivalente a 60% da mé-
dia do valor de referência 
das contribuições, ou seja, o 
equivalente à renda do tra-
balhador na ativa. Para ter 
direito ao valor integral, os 
trabalhadores deverão con-
tribuir por 40 anos. 

Senado aprova reforma da Previdência e fica mais 
difícil para trabalhador conseguir se aposentar 

APOSENTADORIA 

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Wet’n Wild
Parque aquático
Valor para sócios? R$ 80 
(individual até 30/11) 
Ingressos? Sede OBS: Ingresso 
não valido para os shows
Onde? Rod. dos Bandeirantes,
Km 72, Itupeva, SP
+ Detalhes? wetnwild.com.br

Hopi Hari
Valor para sócios? R$ 100 
(individual, até 05/01)
Ingressos? Sede
OBS: criança até 12 anos – 
promoção válida até 03/11/19
Onde? Km 72,5 da Rodovia dos 
Bandeirantes, SP
+ Detalhes?  www.hopihari.com.br

Entre os dias 23 e 25, a vice-presidente do Sindicato, 
Mônica Veloso, participou de Conferência da 

IndustriALL, no México. Foram dias intensos de 
debate e construção de estratégias sobre Comércio 

e Política industrial. 
A Conferência reuniu setores importantes da 
economia representados pelas organizações 

sindicais de todo continente.

Vice-presidente debate política no México
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Como fica para quem está 
próximo de se aposentar?

Para quem está próximo de se 
aposentar pelas regras ainda vigentes, 
existem regras de transição. São cinco 
opções que você deverá fazer conta 
para escolher aquela que menos te pre-
judica, porque todas acabam adiando a 
sua aposentadoria. Veja: 

Sócios do Sindicato têm direito a assessoria para contagem de pontos para 
aposentadoria. Agende um horário e confira se é possível entrar em alguma das regras 
de transição criadas. 

Magic City
Parque aquático
Valor para sócios? R$ 62 
(individual, até 30/12/2019
Ingressos? Sede OBS: Crianças 
até 5 anos não pagam
Onde? Estrada do Pavoeiro, 8.870, 
Índio Tibiriçá, Km 58,5, Suzano/SP
+ Detalhes? magiccity.com.br
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