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Metalúrgicos garantem aumento 
real e direitos da Convenção 
Acordo foi fechado com sete grupos; agora, vamos para cima dos demais P.3

Veja o 
funcionamento 
do Metalclube no 
feriado P.4

Sindicato 
mobiliza 
trabalhadores 
na luta em 
defesa de 
direitos P.2

Categoria aprova proposta do G3, Fundição, Simefre e Sinafer, Sicetel e Siescomet, Sindimaq e Sinaees que incluem correção do piso salarial e abono 

Lula livre 
quer enfrentar 

ataques 
Ex-presidente mostrou 

disposição para 
enfrentar os ataques 

aos direitos dos 
trabalhadores; Fuja 

das Fakes News: STF 
não mudou a Lei em 

benefício de Lula. P.4 A Lula é aclamado pela população em São Bernardo 

AMudança será usada para compensar redução de custos para empresas 

Governo passa a cobrar INSS de 
quem recebe seguro-desemprego P.2

Roda de 
Conversa 
discute inclusão 
com  trabalho 
decente P.4
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Em tempos de retirada de di-
reitos, que buscam o enfraqueci-
mento da classe trabalhadora, os 
metalúrgicos do Estado de São 
Paulo conseguiram garantir, na 
mesa de negociação, aumento 
real, abono salarial, reajuste do 
piso salarial e a manutenção dos 
direitos previstos na Convenção 
Coletiva. É uma vitória e um for-
te exemplo de que temos motivos 
para acreditar na organização. 

Não foi nada fácil chegar as 
propostas aprovada na assem-
bleia de sexta-feira, 8. Houve 
várias idas e vindas em que os 
direitos da Convenção foram 
colocados em jogo. Sem falar, 
no reajuste dos salários e pisos. 
Mas a campanha ainda não 
acabou. Há grupos patronais 
em que as negociações ainda es-
tão empacadas. A eles devemos 
responder com luta, com mais 
mobilização nas portas das fá-
bricas. 

Falar em direito, é sobretu-
do não ignorar a decisão do STF 

(Supremo Tribunal Federal), que 
na quinta-feira, 7, por seis votos 
a cinco, derrubou a possibili-
dade de prisão de condenados 
em segunda instância. Isto por-
que o entendimento fortalece a 
Constituição e garante maior 
proteção ao cidadão. Não há ra-
cionalidade e muito menos uma 
nação se a Constituição não for 
respeitada.

No sábado, 9, em São Ber-
nardo do Campo, a comemora-
ção não se restringia a liberdade 
do companheiro Lula, mas sim 
o que ela representava. Na se-
mana passada, o STF retomou 
a Constituição. A inocência até 
trânsito em julgado é inalienável 
na proposta constitucional. Into-
lerável era a tese seguida desde 
2016 que só serve àqueles que 
desejam impor vontades e inte-
resses. 

Logo, defender a democracia, 
a Constituição, nada mais é que 
defender os nossos direitos. Tal 
como aqueles que reivindicamos 

nas portas das fábricas, em ma-
nifestações. Garantir o aumento 
e, principalmente, a renovação 
da Convenção Coletiva é ter a 
certeza que temos motivos de 
sobra para confiar na nossa or-
ganização em defesa dos nossos 
direitos. Para isto a participação 
no Sindicato, a contribuição pelo 
bem-estar da categoria devem 
ser fortalecidos todos os dias. 

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br
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Há 15 anos, o, então, recém-eleito 

presidente Lula visitava a fábrica da 

Amsted-Maxion em Osasco
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Temos motivos para acreditar na organização .
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Quem ganha seguro-
desemprego vai pagar INSS 

Para “custear” o novo 
programa que estimula 
a contratação de jovens 
anunciado na segunda-fei-
ra, 11, o governo vai pas-
sar a cobrar contribuições 
previdenciárias de todas 
as pessoas que receberem 
seguro-desemprego. Cha-
mado de “Trabalho Verde 
e Amarelo”, programa foi 
lançado no mesmo em que 
a reforma trabalhista com-
pletou dois anos de vigên-
cia sem cumprir sua princi-
pal promessa: gerar muitos 
empregos.

Trabalhadores que rece-
bem o seguro-desemprego 
passarão a pagar 7,5% de 
alíquota de contribuição ao 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social). Hoje, eles 
não pagam nada de INSS. 
Esse dinheiro vai ser usa-
do para compensar o que o 
governo deixa de arrecadar 

das empresas. 
Isto porque a medida 

provisória alivia a folha de 
pagamentos para empre-
gadores que contratarem 
jovens de 18 a 29 anos e 
que ganhem até 1,5 salário 
mínimo, o correspondente, 
hoje, a R$ 1.497.

O pacote de medidas 
também permitirá às em-
presas o não recolhimento 
da contribuição patronal 
para o INSS de 20% sobre 
a folha de salário, e das alí-
quotas do Sistema S, do Sa-
lário-Educação e do Incra. 
A contribuição para FGTS 
(Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço) será de 2%, 
ante os 8% dos atuais. O va-
lor da multa para o empre-
gador, em caso de demissão 
sem justa causa, será de 
20% sobre o saldo do fundo 
(hoje é de 40%). [Fonte: Com 
Agências de Notícias]

Pacote de maldades apre-
sentado pelo governo na 
semana passada ataca salá-
rio mínimo e serviços públi-
cos. Se for aprovada, a PEC 
emergencial, por exemplo, 
proíbe reajustar o salário 
mínimo acima da inflação 
por dois anos. Outras duas 
PECs também foram apre-
sentadas: fundos públicos 
e do pacto federativo. Esta 
última é uma tentativa de 
desvincular as despesas 
obrigatórias de saúde e edu-
cação. Saiba mais no www.
sindmetal.org.br

CURTAS

No domingo, 10, a Bolivia 
sofreu um golpe. O presi-
dente do país Evo Morales 
renunciou diante de atos 
violentos e pressão de mili-
tares. “Conspiram contra a 
democracia. Tenho obriga-
ção de buscar essa paz”, dis-
se, destacando que a saída 
tem como propósito a paci-
ficação. Ao encerrar o pro-
nunciamento, falou sobre o 
compromisso com as popu-
lações mais humildes e que 
continuará com este propó-
sito. [Fonte: Brasil de Fato]

Golpe de Estado Maldades à Vista 

No Brasil, o desemprego 
alto e o aumento da infor-
malidade faz com que 104 
milhões de brasileiros te-
nham de viver com apenas 
R$ 413, segundo o IBGE, que 
também mostra que a taxa 
de informalidade ficou em 
41,4%, maior nível desde 
2015. Número de trabalha-
dores sem carteira assina-
da (atingir 11,8 milhões) e 
por conta própria (chegou 
a 24,4 milhões de pessoas) 
também bateu recorde. 

Extrema Pobreza 

Os casos de sarampo no es-
tado de São Paulo já chega-
ram a marca de 10.620 neste 
ano, de acordo a Secretaria 
da Saúde estadual. Treze 
pessoas já morreram em de-
corrência de complicações 
pela doença, uma delas ti-
nha menos de um ano e mo-
rava em Osasco. O estado 
continua aplicando vacina. 
Previna-se. 

Sarampo em SP 

O movimento sindical que 
sempre foi atuante, mesmo dian-
te das inúmeras dificuldades, 
continua cumprindo a sua mis-
são histórica de defender os di-
reitos, os salários e os empregos 
da classe trabalhadora.

Exemplo importante foi a re-
cente conquista do reajuste sala-
rial, com abonos e manutenção 
das cláusulas sociais da Con-
venção Coletiva, para os cerca 
de 800 mil metalúrgicos por nós 
representados no Estado de SP.

Esta vitória e também a de 

O valor de nossas lutas.
outras importantes categorias, 
no País todo, injetam milhões 
na economia e mostram à socie-
dade que os trabalhadores e o 
movimento sindical continuam 
sendo um alicerce contra a crise 
e o caos social.

Merecemos respeito e exigi-
remos sempre a liberdade para 
lutar pela retomada do desen-
volvimento econômico, com 
trabalho decente, distribuição 
de renda, cidadania e justiça so-
cial para todos os brasileiros e 
brasileiras.     

Medidas reduzem encargos na contratação 
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Em virtude do feriado de 15/11, não teremos 
atendimento na sede e subsedes do Sindicato 

PROCLAMAÇÃO 
DA REPÚBLICA

MIGUEL TORRES, 
Presidente da Força Sindical, da 

CNTM e do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes
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Categoria aprova reajuste com aumento real, 
abono e Convenção Coletiva

#CAMPANHASALARIAL

Os metalúrgicos de Osasco 
e região aprovaram, em assem-
bleia na sexta, 8, as propostas 
patronais dos grupos G3 (Sin-
dipeças, Sindiforja e Sinpa), 
Fundição, Simefre e Sinafer, 
Sicetel e Siescomet, G2 (Sin-
dimaq e Sinaees), como parâ-
metro mínimo da campanha 
salarial: 3% de reajuste salarial 

(aumento real incluso), 6% de 
abono salarial, pisos corrigidos 
pelo mesmo reajuste do salário 
e manutenção das conquistas 
sociais da Convenção Coletiva, 
que são superiores à legislação.

Vale destacar que, du-
rante as negociações, os me-
talúrgicos de Osasco e região 
estiveram representados pelo 

presidente do Sindicato, Jorge 
Nazareno, e pelo secretário-
-geral, Gilberto Almazan, que 
defenderam as propostas 
aprovadas nas assembleias 
realizadas na sede e subsedes. 
Entre elas, a manutenção de 
cláusulas sociais importan-
tes, como a estabilidade para 
vítimas de acidentes e de do-

enças do trabalho,  a que pro-
íbe o trabalho insalubre para 
gestantes e lactantes e a que 
obriga as homologações serem 
feitas no Sindicato. 

Conforme deliberação da 
assembleia, haverá uma con-
tribuição de 4% do valor, a ser 
paga pelos trabalhadores em 
três vezes (1,5%, 1,5% e 1%) 

para a manutenção da luta do 
Sindicato, nas folhas de paga-
mento de novembro, dezem-
bro e fevereiro. 

Outros grupos – O 
Sindicato prossegue nas nego-
ciações com os demais grupos 
patronais, junto com a comis-
são da Federação dos Metalúr-
gicos do Estado de São Paulo. 

A partir de agora, a subsede do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas 
e Idosos), em Osasco, passa a atender aposentados de todas as categorias. É mais 
comodidade para os companheiros que estão em vias de aposentadoria e para àqueles que 
querem recalcular o benefício. Agende seu horário pelo 11 3651-7200. 

MAIS COMODIDADE 
PARA OS SÓCIOS 

Grupo 2 
(Sindimaq e Sinaees)

3% sobre salários de 31/10/2019, 
a ser aplicado a partir de 

1º/01/2020

Teto: R$ 9.591,33
Acima: R$ 287,74

6%, a serem pagos:
3% a ser pago até 29/11/2019
3% a ser pago até 20/12/2019

Até 100 trabalhadores:
R$ 1.527,89

De 101 a 350 trabalhadores 
R$ 1.660,73

Mais de 350 trabalhadores:
R$ 1.909,85

Sicetel
(Trefilação de Metais) e

Siescomet 
 Esquadrias e Construções)

3% sobre salários de 31/10/2019, 
a ser aplicado a partir de 

1º/01/2020

Teto: R$ 9.040,22
Acima: R$ 271,21

6%, a serem pagos:
3% a ser pago até 29/11/2019
3% a ser pago até 20/12/2019

Até 100 trabalhadores
R$ 1.456,44

De 101 até 350 trabalhadores 
R$ 1.597,50

Mais de 350 trabalhadores
R$ 1.859,65

Convenção Coletiva renovada por um ano | Abono: Para quem recebe acima do teto, o valor será fixo, vide coluna do Reajuste/Tetos

As empresas que optarem em conceder o reajuste salarial de 3% em novembro/2019, ficam desobrigadas da concessão do abono.

Grupo Reajuste / Tetos Abono* Pisos
ACORDOS APROVADOS

Grupo 3  
(Sindipeças, Sindiforja e Sinpa)

3% sobre salários de 31/10/2019, 
a ser aplicado a partir de 

1º/01/2020

Teto: R$ 9.000,00
Acima: R$ 270,00

6%, a serem pagos:
3% a ser pago até 29/11/2019
3% a ser pago até 20/12/2019

Até 150 trabalhadores:
R$ 1.540,00

Acima de 150 trabalhadores: 
R$ 1.950,00

auris.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Trabalhadores da Feva e Rossini lutam por direitos

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

Os companheiros da Feva 
iniciaram a semana em gre-
ve para pressionar o patrão 
a regularizar o pagamento do 
vale, que está atrasado desde 
20 de outubro, e do 13º do ano 
passado. 

“É uma luta muito impor-
tante, os trabalhadores já vem 
convivendo há muito tempo 
com esses problema e, agora, 
eles resolveram tomar uma 
posição de só voltar ao tra-
balho depois que a empresa 

fizer o pagamento”, explica o 
diretor João Batista”

Enquanto isso, na Rossini 
a batalha é para que a em-
presa faça uma contrapro-
posta de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) que 

atenda os interesses dos tra-
balhadores. A organização 
dos companheiros ganhou 
força depois que rejeitaram 
na quarta-feira, 6, a primeira 
proposta. 

Compensação – Na 

semana passada, os trabalha-
dores da Epson aprovaram a 
compensação anual de 2020. 
Na Meron, além da compen-
sação de horas, os companhei-
ros aprovaram os dias pontes 
de 2020 e férias coletivas. 

Luta na Feva é por salário em dia Na Rossini é por PLR melhor Na Epson, companheiros decidem compensação Na Meron, férias coletivas estão definidas 

Fundição
3% sobre salários de 31/10/2019, 

a ser aplicado a partir de 
1º/01/2020

6%, a serem pagos:
3% a ser pago até 29/11/2019
3% a ser pago até 20/12/2019

Até 350 trabalhadores:
R$ 1.614,09

Mais de 350 trabalhadores:
R$ 1.938,76

Simefre  
(Materiais e Equipamentos 

Ferroviários e Rodoviários) e

Sinafer 
 (Artefatos de Ferro, Metais e Ferramentas)

3% sobre salários de 31/10/2019, 
a ser aplicado a partir de 

1º/01/2020

Teto: R$ 9.320,00
Acima: R$ 279,60

6%, a serem pagos:
3% a ser pago até 29/11/2019
3% a ser pago até 20/12/2019

Até 100 trabalhadores
R$ 1.456,44

De 101 a 350 trabalhadores
R$ 1.597,53

Acima de 350 trabalhadores
R$ 1.859,65
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Luiz Inácio Lula da Silva 
está livre para reforçar nas 
ruas a luta por um país mais 
digno e justo para todos, após 
580 dias de prisão em Curi-
tiba. A comemoração foi no 
sábado, 9, com as ruas que 
rodeiam o Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC tomada de 
gente de todo país e do mun-
do, que fizeram questão de 
comemorar a liberdade e dar 
boas vinda ao ex-presidente, 
como parte da diretoria do 
nosso Sindicato. 

Foi com um tom de luta 
e cheio de vontade, que Lula 
enfatizou: “Estou com mais 
coragem de lutar do que 
quando saí daqui. Lutar para 
que o trabalhador tenha car-
teira assinada, tenha direito 
de reunir a família, fazer um 
churrasco e tomar uma cer-
vejinha, que é o que deixa a 
gente feliz”. 

‘Estou com mais coragem de lutar do que quando 
saí daqui’, diz Lula em pronunciamento histórico

LULA LIVRE

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

UNIP
10% DE DESCONTO
Onde? Em todas unidades
+ Detalhes? www.unip.brFIEO

25% DE DESCONTO GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 
20% DE DESCONTO PÓS-GRADUAÇÃO “LATU SENSU”
20% DE DESCONTO GRADUAÇÃO, GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA
E PÓS-GRADUAÇÃO “LATU SENSU”- EAD
Onde? Av. Franz Voegeli, 300, Pq. Continental, Osasco, SP 
+Detalhes? www.unifieo.br
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Roda de conversa amplia debate sobre inclusão no trabalho
O Sindicato e o Espaço 

da Cidadania receberam 
na quinta-feira, 7, a visita 
de Peter Fremlin, consultor 
da OIT (Organização Inter-
nacional do Trabalho) que 
conduziu a pesquisa “Ação 
Sindical sobre o Trabalho 
Decente das Pessoas com 
Deficiência: Um panorama 
mundial”. 

Numa roda de conver-
sa, formada por diretores 
do Sindicato e parceiros do 
Espaço da Cidadania pela 
inclusão, Peter esclareceu 
aspectos importantes da 

Pesquisa da OIT e dúvidas 
dos participantes. Na oca-
sião, também aconteceu 
uma valiosa troca de expe-
riências relacionadas a con-
tratação e inclusão de pes-
soas com deficiência. 

Peter disse que cons-
tatou durante a Pesquisa a 
importância que os sindica-
tos têm para que os direitos 
dos trabalhadores com defi-
ciência sejam respeitados. 
“para dar voz aos trabalha-
dores e defender os direitos 
deles”. 

Sobre as ondas de ata-

ques aos direitos trabalhis-
tas, foi categórico em dizer 
que os trabalhadores com 
deficiências são as maiores 
vítimas. “Têm vários efei-
tos negativos para contra-
tação de pessoas com de-
ficiência, porque são mais 
vulneráveis e vão perder as 
chances de conquistar uma 
vaga. Estamos numa situ-
ação delicada, mas temos 
que continuar trabalhan-
do, lutando para defender 
o acesso das pessoas com 
deficiência ao trabalho”, 
avaliou. 
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Nesta sexta-feira, 15, o Metalclube vai funcionar em horários especiais: 
Clube, das 9h às 18h; secretaria, das 9h às 14h; piscina externa, das 9h às 
17h; Depto de Vendas, das 9h às 16h. Academia e piscina interna estarão 
fechadas. Mais informações no 3686-7401

FERIADO NO 
METALCLUBE

Sobre o governo Bolso-
naro, Lula disse que “Esse 
cidadão foi eleito. Democrati-
camente nós aceitamos o re-
sultado da eleição. Esse cara 

tem um mandato de quatro 
anos, agora, ele foi eleito para 
governar para o povo bra-
sileiro, e não para governar 
para os milicianos”. 

Multidão celebra a vitória da democracia e Lula Livre

STF corrige desrespeito à Constituição 
O ex-presidente Lula dei-

xou a prisão na sexta-feira, 8, 
um dia após o STF (Supremo 
Tribunal Federal) derrubar 
a prisão imediata de conde-
nados em segunda instância. 
Logo, a maioria dos minis-
tros entendeu que, segundo 
a Constituição, ninguém pode 
ser considerado culpado até o 
trânsito em julgado (fase em 
que não cabe mais recurso) e 
que a execução provisória da 

pena fere o princípio da pre-
sunção de inocência.

Isto significa que só pode 
haver o aprisionamento por 
decisão de culpabilidade 
após o término do processo. 
Entendimento que foi ignora-
do em 2016, quando o STF de-
cidiu o contrário. Isso signifi-
ca que a Lei não foi mudada 
para beneficiar Lula ou quem 
quer que seja, mas sim que a 
Lei voltou a ser respeitada. 

Decisão do STF gera enganos e fake news 
O julgamento do STF mal ti-

nha acabado na quinta-feira, 7, 
e uma série de correntes na in-
ternet já começaram a especu-
lar sobre os efeitos da decisão. 
De liberação de estupradores e 
pedófilos a mais de 85 mil pre-
sos soltos imediatamente. Mas, 

atenção, elas são falsas. 
A decisão do STF não alte-

ra todo sistema. Logo, estupra-
dores, assassinos e pedófilos 
continuarão presos. Continua 
valendo prisão preventiva, 
prisão em flagrante e prisão 
temporária.

Parceiros pela inclusão recebem Peter Fremlin, consultor da OIT

ESTÁCIO
DESCONTO DE 40%
Onde? Em todas as unidades 
+ Detalhes? www.estacio.br

OBS: Desconto para sócios e seus dependentes, mediante carta de encaminhamento fornecida pelo Sindicato


