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Saiba o que foi o 
AI-5, defendido 
por Eduardo 
Bolsonaro P.4

Convocamos toda a 
categoria a participar 
da assembleia desta 
sexta-feira, 8, na sede, 
a partir das 18h30. 
Vamos avaliar os rumos 
da nossa Campanha 
Salarial, cuja principal 
pauta é a defesa da nossa 
Convenção Coletiva.
Até o momento, não 
recebemos nenhuma 
proposta dos grupos 
patronais, o que 
demonstra que eles 
querem fazer corpo mole 
para assim não renovar 
a Convenção Coletiva 
e não dar reajuste. Só 
a nossa pressão pode 
mudar esse jogo.

Campanha Salarial: Assembleia decisiva 
nesta 6ª feira , às 18h30, na sede
Grupos patronais fazem corpo mole para negociar e apresentar proposta P.3

Somos radicais, sim!
Na defesa da Democracia

.

A indignação foi imensa por parte 
de todos aqueles que viveram na pele 
a ditadura civil-militar brasileira e de 
todos aqueles que sabem o valor da 
Democracia e que têm o mínimo de 
responsabilidade, com a divulgação, 
na quinta-feira, 31, da entrevista do 
deputado federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-RJ) defendendo um novo AI-5, 
caso houvesse uma radicalização da 
esquerda no Brasil, na esteira dos pro-
testos que vêm acontecendo no Chile. 
“Se a esquerda radicalizar a esse pon-
to, vamos precisar dar uma resposta. 
E essa resposta pode ser via um novo 
AI-5, pode ser via uma legislação apro-
vada via plebiscito, como ocorreu na 
Itália. Alguma resposta vai ter que ser 
dada”, afirmou em entrevista ao canal 
de YouTube da jornalista Leda Nagle.

Igualmente, repudiamos as decla-
rações do deputado e nos colocamos 
ao lado daqueles que defendem um 
processo no Conselho de Ética da Câ-
mara para que haja o devido questio-
namento e punição a tamanha afronta 
a história brasileira. 

Infelizmente as carências no nos-
so sistema educacional fazem com 
que muitos dos companheiros e das 
companheiras não saibam o que foi 
o AI-5. Ao mesmo tempo, muitos tra-
balhadores também foram à escola 
justamente comandada pela ditadura, 
que censurava o que era dito sobre ela, 
inclusive nos livros didáticos e pelos 
professores. 

Foi o Ato Institucional nº 5 (AI-5), 
de 13 de dezembro de 1968, que pos-
sibilitou a intensificação da persegui-
ção, da censura e da tortura. Jornais 
traziam receitas de bolo em lugar de 
notícias sobre a realidade do país, mú-
sicas eram censuradas, partidos e dis-

cussões políticas eram proibidos. Na 
ficção criada pela ditadura, tudo isso 
era feito para defender os “cidadãos de 
bem” do “comunismo”. Hoje, Eduardo 
Bolsonaro defende que o mesmo re-
médio seja usado contra a esquerda, 
diante de atitudes “radicais”. A roupa-
gem muda, mas a essência do discurso 
autoritário permanece a mesma. Não 
pense que somente seria vítima quem 
protestasse ou “sequestrasse auto-
ridades” ou “executasse militares”, 
seria contra todos; assim como foi na 
ditadura. Em Osasco, por exemplo, 
a Comissão Municipal da Verdade, 
teve relatos de pessoas sendo presas 
e levadas a tortura porque estavam 
namorando em veículo considerado 
suspeito pelos militares. Nossa cate-
goria também teve seu Sindicato sobre 
intervenção porque nossa categoria 
fez a fundamental Greve de Osasco, de 
1968.

Compactuar com essa visão é ir 
contra a Democracia, é ir contra todas 
as conquistas das quais desfrutamos 
hoje, que vão além do fundamental 
direito de eleger diretamente nossos 
representantes, passa inclusive pelo 
direito a discutir os problemas do país 
nas redes sociais, nas manifestações de 
rua e neste nosso jornal. 

Valorizamos muito o debate gera-
do pelas declarações do deputado. É 
fundamental que haja uma avalanche 
de críticas, justamente para que não se 
esqueça e nunca mais aconteça! Pelo 
fundamental e necessário direito de 
protestar!

DIRETORIA DO SINDICATO 
DOS METALÚRGICOS DE 

OSASCO E REGIÃO

Prepare-se para 
o encontro anual 
sobre inclusão P.3

Ainda há vagas 
para a colônia 
de férias P.4

Nascidos em 
abril e maio 
podem sacar 
FGTS P.3

Trabalhadores 
da Prodec 
aprovam PLR P.3



Convocamos toda a categoria a 
participar da assembleia decisiva da 
nossa Campanha Salarial, nesta sex-
ta-feira, 8, a partir das 18h30, na sede 
do nosso Sindicato. Já passou a nossa 
data-base – que é em 1º de novembro 
– e até o momento não temos propos-
tas dos grupos patronais.

Os patrões testam a nossa pa-
ciência, fazendo corpo mole para ne-
gociar nossa pauta. Interessa a eles 
extrapolar a data-base. Isso porque 
uma das mudanças implantadas 
pela reforma trabalhista foi acabar 
com a ultratividade dos acordos. 
Isso significa que nossa Convenção 
Coletiva perdeu validade no dia 1º 
de novembro. É fundamental con-
quistar a renovação da Convenção 
o quanto antes para que a catego-

ria não fique na insegurança, muito 
menos tenha direitos diminuídos, já 
que sem Convenção o que vale é a 
legislação trabalhista precarizada 
pela reforma.

Por isso é fundamental a sua 
presença na sede. Vamos analisar 
a postura patronal. Esperamos 
que até lá haja alguma propos-
ta para encaminharmos. Se não 
houver ou se ela for inferior ao 
que a categoria busca, poderemos 
juntos decidir: acordo ou greve. E 
essa decisão tem que ter a força e a 
determinação da nossa categoria, 
quanto mais companheiros e com-
panheiras participarem, mais sere-
mos fortes para cumprir a decisão 
final da assembleia.

Participe e traga mais compa-

nheiros e companheiras da sua fá-
brica. Multiplique a força da nossa 
categoria. Vamos mostrar aos pa-
trões que não aceitamos jogo mole 
nem perda de direitos. A gente se 
encontra na sede nesta sexta-feira!

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 51 anos, durante a ditadura, 

operários de Osasco eram presos 

pelos militares, após entrarem em 

greve 
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Hora da decisão.

ACERVO ESTADÃO

Atividades atualizam 
formação da diretoria 

Uma das prioridades do 
Sindicato é a atualização 
constante da formação da di-
retoria sobre os direitos dos 
trabalhadores e a conjuntura 
nacional (política, econômica 
e social).

Pensando nisso, neste 
ano o Sindicato deu início ao 
Ciclo Temático, que quinze-
nalmente reúne a diretoria e 
dirigentes sindicais de diver-
sas categorias para debater 
um determinado tema. O úl-
timo aconteceu na sexta-fei-
ra, 1º, no Suessor (Sindicato 
Único dos Empregados em 
Estabelecimentos de Servi-
ços de Saúde de Osasco e Re-
gião) e debateu “Estratégias 
Macro-Setoriais”. 

“Estes encontros são fun-

damentais sobretudo neste 
momento, em que o país vive 
uma onda de ameaças à de-
mocracia, aos direitos. Preci-
samos não apenas entender 
este momento, mas saber 
como agir e combatê-lo”, des-
tacou o secretário-geral do 
Sindicato, Gilberto Almazan. 

Um dia antes, a vice-pre-
sidente do Sindicato, Mônica 
Veloso, e os diretores Alex da 
Força, Everaldo dos Santos, 
João Batista e Rafael Alves  
representaram o Sindicato 
no Sindimais, em São Paulo, 
que abordou “o Futuro do 
Trabalho no Brasil”, buscan-
do uma compreensão mais 
aprofundada a respeito das 
mudanças nas relações do 
trabalho.

A Marinha e Ministério da 
Defesa apontam que uma 
embarcação grega foi a 
responsável pelo derrama-
mento de óleo nas praias do 
Nordeste. O navio suspeito 
se chama Bouboulina, per-
tencente à Delta Tankers 
LTD. A inteligência da Polícia 
Federal concluiu que “não há 
indicação de outro navio (...) 
que poderia ter vazado ou 
despejado óleo, proveniente 
da Venezuela”. As investiga-
ções seguem para identificar 
se o derramamento foi inten-
cional ou acidental. [Fonte: 
Agências de Notícias] 

CURTAS

O câncer de próstata foi 
diagnosticado em mais de 
68 mil homens em 2018 e 
o número de óbitos supera 
15,3 mil, segundo dados do 
Inca (Instituto Nacional do 
Câncer). No mês da campa-
nha Novembro Azul, espe-
cialistas destacam a princi-
pal forma de acompanhar 
e prevenir a doença: reali-
zando exames de rotina no 
urologista. Quando há diag-
nóstico precoce, as chances 
de cura são de 90%, por isso 
é tão importante realizar os 
exames de rotina. 

Novembro Azul Óleo no Litoral 
Nordestino 

Os trabalhadores e mora-
dores de Vargem Grande 
Paulista terão isenção do 
valor da passagem de ôni-
bus a partir do dia 5 de no-
vembro. Trata-se do projeto 
“Tarifa Zero”, no qual em-
presas e usuários terão 60 
dias para se cadastrar no 
sistema e fazer um cartão 
para o embarque. O Sindi-
cato vai ficar de olho para 
saber se os trabalhadores 
estão satisfeitos. Mande sua 
avaliação no SindZap (11) 9 
6078-0209. 

Tarifa Zero

Dados divulgados pelo Iba-
ma (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis) 
no sábado, 2, mostram que 
314 localidades de 110 mu-
nicípios dos nove estados 
(Alagoas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe), entre praias, rios 
e ilhas, foram atingidos pelo 
óleo numa conta de prejuízos 
que ainda não está fechada. 
[Fonte: Revista Fórum] 

Danos no Mar 

As declarações de Eduardo 
Bolsonaro a favor de um novo 
AI 5, e outras manifestações dos 
Bolsonaros, têm o mesmo DNA: 
desrespeito à Constituição e à De-
mocracia. 

O padrão indica a subida de 
tom quando a família é pega em 
alguma encrenca. Caso do assas-
sinato de Marielle e Anderson, 
que implicava pessoas próximas 
e agora parece chegar ao próprio 
clã.

As medidas neoliberais que 
atacam direitos da classe tra-
balhadora, seu futuro e suas 
entidades, têm por objetivo ex-
plícito diminuir o custo da força 
de trabalho. Os 38,8 milhões de 

À luta companheiros (as).

ANTÔNIO CARLOS ROXO, 
professor visitante da Unifesp-

Osasco, participa da FBP-OM

brasileiros na informalidade e os 
12,5 milhões de desempregados 
já fazem este tipo de trabalho 
sujo que, para o mercado, não 
é suficiente. A classe dominan-
te mais atrasada, condutora do 
país, com a garantia de que seus 
interesses sejam contemplados 
topa a barbárie – educacional, 
cultural, ambiental...  

A ameaça concreta contra a 
democracia é uma ordem uni-
da para aglutinar apoiadores 
e um alerta: para entregar ao 
que se propõe é necessário o 
poder ditatorial.  

Esquecem as viúvas da ditadu-
ra, os militares deixaram o poder 
– e o país quebrado - pela absoluta 

incompetência para enfrentar a 
crise gerada por eles, resultado: a 
década perdida. O saldo foi esse: 
morte, tortura, corrupção e falên-
cia, inclusive a civilizatória. 

São as trevas que se aproxi-
mam. Lutemos contra, já!

Ciclo Temático reúne dirigentes para discutir desafios
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11,8 milhões não têm carteira assinada, um crescimento de 2,9% (338 mil pessoas) com 
relação ao trimestre encerrado em junho. Enquanto os trabalhadores por conta própria 
atingiram 24,4 milhões de pessoas, alta de 1,2% (293 mil pessoas). Os dados foram 
divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na quinta-feira, 31 

Sindicato convoca trabalhadores para assembleia na sexta
#CAMPANHASALARIAL

Os metalúrgicos de Osas-
co e região estão convocados 
para assembleia geral da Cam-
panha Salarial, que acontece 

na próxima sexta-feira, 8, às 
18h30, na sede do Sindicato, 
para avaliar possíveis propos-
tas apresentadas pelos sindi-

catos patronais. 
A nossa data base, 1º de 

novembro, já passou e até o 
momento a categoria não rece-

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

SINDICATO NAS EMPRESAS

Luta por PLR é permanente na base
Manter a PLR é uma das 

prioridades do Sindicato. Por 
isso que as negociações e a 
mobilização nas fábricas por 
acordo não param. O último 
conquistado foi na Prodec. 
Após intensa organização 
dos trabalhadores, a empresa 
apresentou proposta que foi 
aprovada pelos companheiros 
na sexta-feira, 1º. 

Agora, quem está na luta 
pela pauta de reivindicações 
são os metalúrgicos da Bras-
forno, que se uniram ao Sin-
dicato e conquistaram o com-
prometimento da empresa de 
retornar as negociações, que 
incluem o pagamento da PLR, 
na quarta-feira, 6. 

Férias – Os trabalhado-
res da Wendy Bike já podem 
planejar o fim de ano, isto por-
que aprovaram as férias coleti-
vas durante assembleia reali-
zada na semana passada.

Se você ainda não conquis-
tou a sua PLR ou está insatisfei-
to com alguma situação dentro 
da fábrica, procure o Sindica-
to, você pode iniciar o diálogo 
pelo SindZap 11 9 6078-0209.

Proposta de PLR aprovada na Prodec

O encerramento das ati-
vidades deste ano do Espaço 
da Cidadania e seus parceiros 
pela inclusão vai acontecer 
em 26 de novembro, das 9h às 
13h, com início no auditório 
da Biblioteca de São Paulo no 
Parque da Juventude, próxima 
da Estação Carandiru do Me-
trô, e com encerramento no 
Pomar ao lado. Trata-se da 12ª 
edição do Espaço Anual. 

As Sete Dimensões da 
Acessibilidade e Adaptação 
Razoável, A “caracterização 
das pessoas com deficiências” 
e os dados da Rais fazem parte 
da programação, que vai con-
tar com depoimentos de expe-
riências na inclusão. O encer-
ramento se dará por meio de 

um piquenique comunitário. 
Na quinta-feira, 31, acon-

teceu no Pomar uma reunião 
de preparação para o Encon-
tro. A atividade terminou com 
um piquenique que compro-
vou que o do dia 26 tem tudo 
para ser um momento de con-
fraternização e celebração dos 
resultados conquistados ao 
longo deste ano. 

Inscrições: Falta um 
pouco mais de uma semana 
para o encerramento das ins-
crições para o 12º Encontro 
Anual do Espaço da Cidadania 
e seus parceiros pela inclusão. 
Elas vão até 14 de novembro e 
devem ser feitas através do e-
-mail ecidadania@ecidadania.
org.br. 

Ativistas da luta pela inclusão organizam encontro anual

auris.imprensa@sindmetal.org.br INCLUSÃO

Espaço da Cidadania 
divulga programação do 
Encontro Anual; Participe
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Luta
Desde agosto, o Sindica-

to já mobilou mais de 20 mil 
trabalhadores em defesa da 
pauta de reinvindicações da 
categoria, que os metalúrgicos 
de Osasco e região ajudaram a 
construir durante os seminá-
rios que aconteceram na sede 
e subsedes. Além do aumento 

e da renovação da Convenção 
Coletiva, a categoria também 
reivindica piso salarial acima 
da inflação, homologação no 
Sindicato, não a utilização da 
mão-de-obra temporária e ter-
ceirizada, PLR, programa de 
prevenção de riscos ambien-
tais.  

beu proposta de aumento real 
e ampliação de direitos. Por 
isso o Sindicato quer saber dos 
companheiros quais rumos a 
mobilização deve seguir. 

“Chegamos num ponto em 
que somente a intensificação 
da organização vai nos permi-
tir superar esse impasse. Por 
isso que desde segunda-feira, 
4, a diretoria tem reforçado 
a presença e mobilização nas 

portas das fábricas para pres-
sionar os grupos patronais a 
apresentar propostas”, desta-
ca o presidente do Sindicato, 
Jorge Nazareno. 

A presença das compa-
nheiras e companheiros nas 
assembleias em frete das fá-
bricas e na sexta-feira, 8, na 
sede, é fundamental para de-
monstrar força e disposição de 
luta.
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Organizados, companheiros da Brasforno cobram PLR

Trabalhadores da Wendy aprovam proposta de férias
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FGTS: Nascidos em abril e maio podem sacar R$ 500
A partir desta sexta-feira, 

8, estará liberado o saque de R$ 
500 para os nascidos nos meses 
de abril e maio e que não têm 
conta poupança na Caixa. 

Os saques estão disponí-

veis nas casas lotéricas e nos 
terminais de autoatendimen-
to, para quem possui senha 
do cartão cidadão. Quem tem 
cartão cidadão e senha pode 
sacar nos correspondentes 

Caixa Aqui apresentando do-
cumento de identificação. O 
saque também pode ser fei-
to diretamente nas agências. 
O trabalhador deve também 
apresentar a Carteira de Tra-

balho em mãos no momento 
do saque. 

Quem fizer o saque não 
fica impedido de ter acesso ao 
saldo total do FGTS em caso de 
demissão sem justa causa.

Os saques também estão 
disponíveis para quem nasceu 
entre janeiro e março. Para os 
demais, vale consultar o calen-
dário completo de liberação 
no www.sindmetal.org.br.

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

TRABALHO 
INFORMAL 
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Secretário-geral do Sindicato, Gilberto explica que renovar Convenção Coletiva é fundamental
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Em entrevista ao canal 
de YouTube da jornalista 
Leda Nagle, o deputado fede-
ral Eduardo Bolsonaro (PSL-
-RJ) defendeu um novo AI-5, 
caso haja uma radicalização 
das esquerdas no Brasil.

A resposta veio no con-
texto das manifestações que 
ocorrem no Chile, onde o 
estopim para a revolta foi 
o aumento das passagens 
do metro e ganhou propor-
ções históricas, já que a po-
pulação está revoltada com 
o empobrecimento causado 
pelas políticas neoliberais 
que achatam os ganhos, es-
pecialmente dos aposenta-
dos, e cobra para ter acesso 
a direitos básicos, como Saú-
de e Educação. Como não se 
revoltar e protestar diante 
de tais condições?

As políticas colocadas 
em prática no Chile são 
exemplo para o guru da 
Economia de Bolsonaro, o 
ministro Paulo Guedes, e 
também em termos de au-
toritarismo, já que a famí-
lia Bolsonaro é admiradora 
de ditadores sanguinários, 

Defendido por Eduardo Bolsonaro, AI-5 representa 
endurecimento da ditadura, com censura, tortura e mortes

NUNCA MAIS!

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

Bicho Mania
Parque Fazenda 
Diversão e ar livre 
Valor para sócios? 25% de desconto 
em cada ingresso
Onde? Estrada dos Pires,282, 
Caucaia, Cotia/SP
+ Detalhes? (11) 4242-1116 ou 
www.bichomanianet.com.br

Pesqueiro
Novo Fuji
Desconto para sócios? 10% 
de desconto
Onde? Rua cachoeira, 8.500, 
Jardim das Graças, Cotia, SP
+ Detalhes? (11) 4611-2051

É neste sábado, 9, a reabertura do Metalcamp, o clube de campo do 
Sindicato em Cotia. Com funcionamento aos sábados e domingos.
Não esqueça de deixar o exame dermatológico em dia. Você pode fazê-lo
no clube das 09 às 16hs. Mais informações pelo (11) 3686-7401

Dicas para conhecer
mais sobre a ditadura

1. 1964: História do Regime Militar Brasileiro (2014)

Autor: Marcos Napolitano, editora Contexto

2. Brasil: Nunca Mais (1985)

Autor: D. Paulo Evaristo Arns, editora Vozes

3. Infância Roubada: Crianças atingidas pela ditadura 

militar no Brasil. (2014)

Lançado pela Comissão da Verdade da ALESP. Disponível 

em PDF no nosso site

4. Coleção “Ditadura”, com 5 livros

Autor: Elio Gaspari. Editora Companhia das Letras

Livros

1. Batismo de Sangue (2007)

Dir.: Helvécio Ratton

2. Cabra marcado pra morrer (1984)

Dir.: Eduardo Coutinho

3. Cidadão Boilesen (2009)

Dir.: Chaim Litewski

4. Marighella (2012)

Dir.: Isa Grinspum Ferraz

Filmes e documentários

como o chileno Augusto Pi-
nochet.

A admiração ao autori-
tarismo extrapola e trans-
parece nas declarações do 
presidente e seus filhos. 
Ao defender um novo AI-5, 
Eduardo defende a censu-
ra, a tortura, a perseguição 
política, a falta de debate, a 
caça a todos que possam se 
posicionar de forma crítica 
ao governo de seu pai; pois 

foi tudo isso que o Ato Ins-
titucional nº 5, de 13 de de-
zembro de 1968, significou.

Graças ao fim da ditadu-
ra e a conquista da Demo-
cracia, hoje temos acesso a 
livros, filmes e documen-
tários que contam a histó-
ria deste período. Confira 
nossas dicas (ao lado) para 
conhecer mais sobre o que 
realmente foi a ditadura ci-
vil-militar no Brasil.

FO
TO

S
 P

Ú
B

LI
C

A
S

FIM DE ANO

Colônia tem vagas para fim de ano; para o Carnaval, haverá sorteio
As festas de fim de ano já 

estão aí. Se você ainda não 
planejou onde será o seu 
destino, está com sorte, por-
que ainda restam vagas para 
hospedagem na Colônia de 
Férias do Sindicato, duran-
te o período do Natal e Ano 
Novo.

Para o Natal, o período 
de estadia é de 20/12 a 26/12. 
Para o Ano Novo, de 27/12 a 
02/01/2020. Interessados de-
vem efetuar a reserva pesso-
almente, na sede/ subsedes.

Agora se a sua intenção 
é pular o carnaval no litoral, 
você tem até 13 de dezembro 

para fazer a sua inscrição na 
sede ou subsedes do Sindica-
to para participar do sorteio 
de hospedagem. O período 
de hospedagem será das 
21/02 a 26/02/2020. O Sorteio 
15/12 (num domingo), às 10h, 
na sede do Sindicato, é obri-
gatório a presença do sócio. 
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Colônia oferece estrutura completa para diversão e descanso 

No Chile, repressão é dura sobre manifestantes


