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Retrospectiva

As conquistas estão na luta .
A organização no local de trabalho foi 

fundamental para enfrentarmos e superar-
mos um 2019 de grandes desafios.

O ano começou com a reforma da Pre-
vidência ganhando espaço no Congresso, 
com o endurecimento do pente-fino nos 
benefícios do INSS. A medida que os meses 
passavam, o governo apresentava mais 
medidas e projetos com a justificativa de 
cortar gastos. E, como sempre, foram os 
trabalhadores que perderam empregos e 
direitos. 

Conforme a ameaça chegava cada vez 
mais perto, nos organizamos no Sindica-
to, em assembleias em frente às fábricas. 
Também fomos às ruas para defender os 
nossos direitos.

Lutamos contra a reforma da Previ-
dência e medidas que cortavam ainda mais 
os direitos dos trabalhadores. Nos unimos 
a outras categorias e levamos milhares de 
pessoas ao Vale do Anhangabaú, no Dia do 
Trabalhador, em defesa do emprego e da 
produção nacional, e contra a reforma da 
Previdência. 

Com toda essa mobilização, os resul-
tados vieram. Conquistamos a retirada 
de itens importantes da reforma da Previ-
dência, como mudanças no BPC (Benefício 
de Prestação Continuada) e no valor das 

pensões por morte (menor que um salário 
mínimo). Na medida provisória, nomeada 
de Liberdade Econômica, a nossa atuação 
barrou a liberação do trabalho aos domin-
gos e feriados. 

Nossa atuação não ficou limitada na 
região de Osasco. Participamos de forma 
ativa de Congressos e Fóruns sobre saúde 
e segurança do trabalhador. Também fize-
mos parte da organização de atividades 
importantes pela inclusão de pessoas com 
deficiência. No exterior, Mônica Veloso, 
vice-presidente do Sindicato e membro 
da IndustriALL (maior sindicato do mun-
do), participou de diversos encontros que 
debateu economia, política, gênero, entre 
outros temas. 

Ao mesmo tempo, mantemos firme a 
organização nas fábricas pela manuten-
ção dos direitos, e saímos de mais uma 
Campanha Salarial vitoriosos. A renova-
ção das cláusulas da Convenção Coletiva 
é, sem dúvidas, o principal instrumento 
que temos contra a precarização no local 
de trabalho. A Convenção é nossa garan-
tia contra os abusos do patrão, que, agora, 
tem o aval do governo para terceirizar e 
rebaixar salários. 

Os ataques aos direitos continuam. 
Com o pretexto de incentivar a contrata-

ção de jovens, o governo criou a Medida 
Provisória 905, que tira do trabalhador ou 
do desempregado o dinheiro que vai finan-
ciar um programa que beneficia o patrão. 

O governo chega ao absurdo de taxar 
até mesmo os desempregados. Mexe na 
jornada de trabalho, na remuneração, nos 
sindicatos, no sistema de fiscalização e no 
Ministério Público do Trabalho. Rebaixa 
e achata conquistas históricas dos traba-
lhadores. É um duro golpe contra a classe 
trabalhadora.

Estes ataques só deixam claro que a 
nossa luta é permanente, que a nossa orga-
nização tem que ser fortalecida, que os tra-
balhadores precisam e devem participar 
mais do Sindicato. Não sabemos o que nos 
aguarda no próximo ano, mas já temos 
consciência de que não encontraremos um 
2020 fácil. 

Desde já convocamos os trabalhado-
res para a mobilização, para fortalecer a 
organização em defesa dos direitos da ca-
tegoria. As conquistas estão na luta. 

Desejamos um ótimo final de ano a to-
dos e um 2020 repleto de novas conquistas 
e muita luta. Até lá, companheiros!
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Estamos encerrando mais 
um ano de muitos desafios, em 
especial na defesa dos direitos. 
Ao longo de 2019, o Sindicato 
esteve ao lado dos metalúrgicos 
e demais categorias resistindo 
contra a retirada de direitos 
promovida pelo governo. E tam-
bém lutando, fábrica a fábrica, 
por novas conquistas e respeito 
por aquelas já alcançadas. 

Ao longo dos últimos meses, 
superamos os obstáculos, a in-
transigência patronal e garan-
timos que os metalúrgicos do 
Estado de São Paulo tivessem 
direitos fundamentais garanti-
dos. Dentre eles: o que proíbe 
o trabalho insalubre para ges-
tantes e lactantes, o que obriga 
as homologações a serem fei-
tas no Sindicato, e estabilida-
des para vítimas de acidente e 
doença no trabalho. 

Esta foi a maior vitória, vis-
to que o atual governo não des-
cansa e a todo momento lança 
projetos e medidas provisórias 
que precarizam ainda mais 
a CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas). 

Em 2020, estaremos juntos 
na luta pelos nossos empregos 
e direitos e por novas conquis-
tas. E, como em toda a nossa 
história, lutaremos em defesa 
da democracia. Ano que vem, 

é ano de eleições municipais, e 
precisamos eleger representan-
tes dos trabalhadores nas pre-
feituras e câmaras municipais. 
Essa é uma oportunidade de 
redefinição para que nos pró-
ximos anos tenhamos apoio na 
luta pelo crescimento, pela dis-
tribuição de renda e pela con-
tinuidade dos projetos sociais. 

Nos mantivemos unidos até 
aqui, desempenhamos um forte 
trabalho – expressos, resumida-
mente nas próximas folhas des-
te Visão Trabalhista. Em 2020 
não será diferente: Juntos, va-
mos lutar, resistir e conquistar.

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
jorginho@sindmetal.org.br

Juntos, lutamos e conquistamos!.

Horários de Fim de Ano
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16/12 à 05/01, das 8h às 17h, plantão
24/25/31/12 e 01/01 sem atendimentoSede

Subsedes de Cotia 
e Taboão da Serra 

Horus Atende

Sicoob CredMetal

Metalclube
Metalcamp

Sem atendimento de
16/12/2019 à 14/01/2020

Sem atendimento nos dias
 24/25/31/12 e 01/01 

Sem atendimento nos dias
 24/25/31/12 e 01/01

JANEIRO

Acordo JL 
Janeiro ficou marcado como um mês de vi-

tória para diversos companheiros que trabalham 
do Grupo 10, dentre eles estão os da JL, Newtech 
Blindagens, Little House, Metalfoto e Mikatos. 
Eles uniram forças com o Sindicato e conquista-
ram a assinatura do acordo coletivo, com a reno-
vação da Convenção Coletiva e aumento real.

PLR Semikron
Companheiros da Semikron, em Ca-

rapicuíba, começaram o ano com a con-
quista de mais uma PLR. A mobilização 
também garantiu que os trabalhadores da 
Spirax Sarco, Top Taylor, Bitzer e Metal-
técnica iniciasse o ano com acordo de PLR 
fechado.

86 anos do Metalúrgicos de SP  
O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo 

reuniu numa exposição fotográfica os 86 anos 
de lutas da entidade. A diretoria do nosso Sindi-
cato prestigiou a mostra, marcada com grandes 
conquistas dos trabalhadores.

17/01 18/01

Pente-Fino do INSS
Pente-fino de Bolsonaro em benefícios do 

INSS aumenta ameaças aos direitos dos traba-
lhadores. Seguindo exemplo de Temer, atual 
governo endurece e amplia revisão para todos 
aqueles concedidos pelo INSS.

Semana dos Aposentados 
Foi a Semana dos Aposentados que, entre os dias 22 e 24 de janeiro, 

abriu os debates de 2019 na sede do Sindicato. A atividade reuniu a cate-
goria que contou com muita informação e reflexão sobre direitos e saúde. 
A categoria mostrou disposição para reforçar a luta contra a reforma da 
Previdência. A semana foi finalizada com um dia de lazer no Metalclube. 

Tragédia em Brumadinho 
O rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas 

Gerais, além de ter sido considerado o maior acidente de tra-
balho da história do país, ainda mostrou um dos prejuízos da 
reforma trabalhista, que cria indenizações diferentes as víti-
mas, ao levar em consideração o salário para efeito de cálculo.

25/01
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Do dia 16/12 à 16/01/2020, atendimento as 
terças e quintas, mediante agendamento
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FEVEREIRO

Ameaças da GM
Movimento Brasil Metalúrgico se reuniu para 

articular ações em defesa dos direitos dos trabalha-
dores e contra as ameaças da GM (General Motors) 
de fechamento de plantas, demissões e redução dos 
direitos dos trabalhadores.

Condições de Trabalho
Alerta as condições de trabalho e trabalho in-

fantil esportivo ganham destaque na grande impren-
sa, após incêndio que resultou em dez jogadores mor-
tos e três feridos no alojamento do Ninho do Urubu, 
centro de treinamento do Flamengo no Rio e Janeiro.

PLR na Mão
A luta permanente por PLR em Osasco e região 

rendeu o fechamento de mais acordos em fevereiro, 
os quais beneficiam diversos trabalhadores, entre 
eles os que trabalham na CBFA (foto), na Spaal , na 
Laminação Pasqua e na Neopro.

Defesa da Aposentadoria
Enquanto Bolsonaro (PSL) entregava no Congresso Nacional a proposta de 

reforma da Previdência, milhares de trabalhadores ocupavam a Praça da Sé, du-
rante ato em defesa da aposentadoria e da Seguridade Social.

Inclusão nas Metalúrgicas
96,2% das vagas previstas na Lei de Cotas estavam preenchidas nas meta-

lúrgicas de Osasco e região. É o que mostra a 13ª Pesquisa Metalúrgica, divulgada 
pelo Espaço da Cidadania na sede do Sindicato, com auditório lotado.

Qualificação de Qualidade
Metalúrgicos de Osasco e região lotaram a sede 

do Sindicato para participar do sorteio das vagas 
do curso do Senai, que neste ano, graças à parceria 
mantida com o Sindicato, ofereceu vagas em 10 cur-
sos gratuitos de profissionalização. Dentre eles: Auto 
CAD 2D, Hidráulica e Pneumática, Operação de Em-
pilhadeira, Programação e Operação de Torno CNC e 
Solidwork. Todos gratuitos.

Liderança em Destaque
A diretora do Sindicato, Gleides Sodré, recebeu 

o prêmio “Promotores de Desenvolvimento” na Câ-
mara Municipal de São Paulo na categoria liderança 
sindical destaque 2018. A premiação foi organizada 
pelo Fórum São Paulo e é mais um reconhecimento 
ao trabalho desempenhado por Gleides dentro e fora 
das fábricas.

PLR na Arim 
Os metalúrgicos da Arim, em Santana de Par-

naíba, não abriram mão de seus direitos, confiaram 
na mobilização e com o apoio do Sindicato conquis-
taram PLR. A luta por este direito teve início ainda 
em 2018, quando os trabalhadores aprovaram uma 
jornada de lutas, que inclui a reivindicação de outros 
itens. A conquista é exemplo de que a organização dá 
resultado. 
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MARÇO

Visita da OIT
Faustina Van Apren, represen-

tante da OIT visitou o Sindicato para 
conhecer o Espaço da Cidadania e suas 
ações pela inclusão de pessoas com de-
ficiência no mercado de trabalho.
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Oficina da OIT 
Sindicato participou de Workshop 

“Ação Sindical sobre Trabalho Decente para 
Pessoas com Deficiência”, conduzido pela OIT 
no Brasil, o qual gerou eixos de ação sindical 
que visam estimular o trabalho decente.

PLR Fechada
Os companheiros da Bomax estão 

entre aqueles que conquistaram PLR 
em março. A confiança na unidade foi 
fundamental para o fechamento do 
acordo.

Chega de Acidente
Diretores do Sindicato e trabalhadores 

da Rossini cobram mais segurança na fábrica. 
A reivindicação aconteceu depois que um com-
panheiro teve dois dedos prensados por um 
Torno CNC. O Sindicato solicitou fiscalização.

Dia de Luta
Metalúrgicos de Osasco e região reforçam oposição à reforma da Previdência no Dia 

Nacional de Lutas. Participaram de atos que aconteceram pela região, como em Osasco 
(Foto) e Taboão da Serra. Com placas, faixas dirigentes sindicais de diversas categorias aler-
taram a população sobre o ataque aos direitos da classe trabalhadora, por meio da reforma. 
Nas fábricas, os diretores reforçaram a organização dos trabalhadores, como os que traba-
lham na Belgo (foto), Cimaf, Top Service, Nótria, Crismoe, Alulev, Cinpal, Wap Metal.

22/03 

Mulher em Foco
Metalúrgicas se reuniram no Metal-

camp para atividade pelo fim da violência 
contra a mulher e contra a reforma da Previ-
dência. Atividade fez parte do calendário de 
lutas do Março Mulher e mostrou que a refor-
ma é mais uma violência contra as mulheres.

23/03

Mentiras sobre a Reforma 
Sindicato lançou jornal especial que 

apresentava mentiras sobre a reforma da 
Previdência defendidas como verdades 
pelo governo para “esconder” da população 
os prejuízos que todos os brasileiros terão 
com a sua aprovação.

Mulheres no Poder
Durante Seminário da IndustriAll, a 

vice-presidente do Sindicato, Mônica Ve-
loso, que também faz parte da direção da 
IndustriAll, defendeu o protagonismo da 
mulher nos espaços de poder.

PLR no Bolso 
Os trabalhadores da Flório (foto), 

da Wap Metal e da Vastec estão entre os 
companheiros que, em abril, garantiram 
a PLR por meio da luta e na confiança no 
Sindicato. Acesse o www.sindmetal.org.
br e reveja todas as conquistas de PLR.

03/04 

Luta por Empregos 
Companheiros da Robert Bosch 

se mobilizaram contra o encerramento 
da produção de máquinas em Alphavil-
le. A luta também foi pela preservação 
dos empregos.

Abaixo Assinado 
Diretor Sertório e Manguinha reco-

lheram assinaturas de beneficiários do INSS 
para o abaixo assinado contra a reforma 
da Previdência, organizado pelas centrais 
sindicais para reforçar a pressão encima do 
Congresso.

Organização na Fábrica 
Companheira Juliana Aparecida Silva 

Damaceno está entre os delegados sindicais 
eleitos para reforçar a organização no local 
de trabalho. Ela trabalha na Arbame e con-
quistou 85 votos.

Memória às Vítimas
Trabalhadores de diversas catego-

rias lotaram a sede durante ato que mar-
cou o Dia Mundial em Memória das Víti-
mas de Acidentes e Doenças do Trabalho. 
Vítimas de acidente e doença do trabalho 
compartilharam suas histórias.

Olhar Global
Vice-presidente do Sindicato, Mo-

nica Veloso, e o secretário-geral Gilber-
to Almazan participaram de encontro 
da Rede Arcelor Mittal, no Rj, onde dis-
cutiram ações sindicais.

Amianto Brasileiro 
Delegação Internacional denun-

ciou exportação de amianto par outros 
países, como Tailândia, Índia e Indoné-
sia, e pediu reforço na luta contra esta 
pratica que contribiu com o crescimen-
to de doenças relacionadas com a fibra.

27/04
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MAIO

JUNHO

1º de Maio de Unidade
O 1º de maio foi marcado pela luta dos tra-

balhadores contra a reforma da Previdência, no 
Vale do Anhangabaú. Pela primeira vez o evento 
foi organizado pelas centrais sindicais. Nele, tra-
balhadores de diversas categorias aprovaram a 
construção de uma greve geral para 14 de junho.  

Esquenta para Greve Geral
Mais de 250 mil pessoas, entre elas os 

diretores do Sindicato, foram à Avenida Pau-
lista protestar contra o desmonte da Educa-
ção e da Seguridade Social. Foi um verdadeiro 
esquenta para a greve geral de 14 de junho.

15/05

Educação em Jogo 
Em Osasco, o ato tomou fôlego no Calça-

dão da cidade. Os diretores, junto de professo-
res e estudantes, participaram do ato que cha-
mou atenção da população para os ataques 
do governo à Educação e Previdência.

40 Anos da Semsat
Encontros na sede celebrou os 40 anos 

da primeira Semsat (Semana de Saúde do 
Trabalhador), com o objetivo de informar 
os trabalhadores sobre os riscos e a neces-
sidade da luta para melhorar os ambientes 
de trabalho.

25/05

NRs em Risco
Lideranças da nossa categoria se reu-

niram na Federação dos Metalúrgicos, em 
São Paulo, para articular ações de resistên-
cia contra os ataques as NRs (Normas Regu-
lamentadoras) das condições de trabalho na 
empresa.

27/05

Direito das Gestantes
Graças à ação movida pela CNTM (Confede-

ração Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos), 
mulheres grávidas e que amamentam não podem 
desempenhar atividades em ambientes insalubres 
e não são obrigadas a apresentar atestados. A deci-
são é do STF (Supremo Tribunal Federal).

29/05

Acidente na Hyundai Rotem
Dois acidentes de trabalho causaram 

ferimentos em dois companheiros da Hyun-
dai Rotem, que presta serviço de manuten-
ção para os trens da CPTM (Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos). O Sindicato 
solicitou fiscalização dos casos.

Escola sem Partido
Gleides e Marcel partici-

param de ato contra o “Escola 
sem Partido, em Taboão. No 
mesmo dia o prefeito vetou o 
projeto.

04/06

Greve Geral
Em greve histórica, 45 milhões de pessoas saíram às ruas do país 

e disseram não a reforma da Previdência que mexe nas aposentadorias. 
Em Osasco, uma passeata reuniu os trabalhadores, que partiram do Lar-
go de Osasco em caminhada para chamar a atenção da população sobre 
os prejuízos que as mudanças vão trazer para todos.

14/06

Saúde e Segurança em Foco 
Diretoria organiza Ciclo 

de Debates, tradicional even-
to do Sindicato que trata há 40 
anos sobre questões relaciona-
das a saúde e segurança no lo-
cal de trabalho.

Fórum sobre saúde 
Sindicato participou do 

1º Fórum Regional de Saúde do 
Trabalhador que, entre outros 
pontos, chamou atenção para a 
notificação de acidentes de tra-
balho graves e fatais na região.

26/06

Hora da Boia
Estreia o primeiro Hora da 

Boia, boletim diário com o resumo 
das principais notícias do dia. Fei-
to por meio de vídeos curtos com 
informações sobre as lutas e con-
quistas da categoria.

Sem Precarização 
Ação rápida do Sindicato bar-

rou o uso de mão de obra tempo-
rária na produção da Konecranes, 
assim que percebeu que a empresa 
começou a adotar a prática que pre-
cariza os direitos dos trabalhadores.

Lançamento no Senac
O Espaço da Cidadania lan-

çou no Senac de Osasco novas 
versões das cartilhas: “Inclusão é 
Atitude! Qual é a tua?” e “Convi-
va com a diferença”, que abrem 
caminhos para a inclusão.

28/06
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Luta nas Fábricas
Na região, companheiros 

como da Dinatécnica, Rossini, Me-
ritor pararam a produção geral ou 
parcialmente por uma aposenta-
doria pública e digna para todos.
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JULHO

Abertura Ciclo de Debates
Encontro na subsede de Taboão, 

mostrou que só com organização os traba-
lhadores podem barrar os retrocessos. As-
sédio moral, reforma da Previdência, Nor-
mas Regulamentadores foram destaques. 
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Cumprimento da Lei de Cotas 
Depois de anos, a Albras voltou a cum-

prir a Lei de Cotas ao contratar de uma só 
vez 23 trabalhadores com deficiência. Na 
lista tem deficiência auditiva, física, intelec-
tual, gagueira intensa e reabilitados do INSS.

PLR Gorda na região 
A confiança no Sindicato rendeu PLR 

para mais metalúrgicos em julho, na Me-
talsa, por exemplo, o valor foi expressivo, 
podendo ultrapassar os R$ 5 mil. Na Belgo, 
o acordo permite o alcance deste valor.

Ciclo em Cotia 
A Saúde e Segurança na Convenção 

Coletiva de Trabalho e os reflexos da refor-
ma da Previdência na saúde do trabalha-
dor foram os temas do 40º Ciclo de Debates 
na Subsede de Cotia.

Encerramento do Ciclo
O lançamento da versão adapta-

da para deficientes visuais da Cartilha 
“Inclusão é Atitude. Qual é a Tua?” foi 
o grande destaque do encerramento 
do Ciclo de Debates, que aconteceu na 
sede do Sindicato.

Redução de Jornada
Após anos de reinvindicação, os com-

panheiros da Dormakaba conquistaram a 
redução da jornada de trabalho de 44 para 
40 horas, sem a redução de salário. O acordo 
fechado vai na contramão da onda de precari-
zação que atinge milhares de trabalhadores.

Aniversário da Lei de Cotas 
Foi com tom de defesa pela inclusão 

que os 28 anos da Lei de Cotas foi come-
morado na Praça das Artes, em São Pau-
lo. O encontro reuniu pessoas com defici-
ência, diretores do Sindicato, Espaço da 
Cidadania e seus parceiros pela inclusão.

24/07

04/07 

Osasco Integra
Imigração, refúgio e políticas pú-

blicas foram os assuntos do 1º Simpósio 
do Osasco Integra. Diretor Rafael Alves 
representa o Sindicato no projeto, cria-
do em 2017, para ampliar ações que 
promovam mais igualdade  para todos.

11/07
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Conferência Nacional de Saúde 
Brasília: a luta contra o amianto no Brasil foi um dos 

destaques da 16º Conferência Nacional da Saúde. Sindicato 
participou da atividade, que aprovou Moção pela revogação 
da Lei aprovada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, 
que autoriza a exploração da para fins de exportação.

Seminário da Campanha Salarial 
Os companheiros de Barueri, Santana de Parnaíba, 

Pirapora do Bom Jesus, Alphaville, Carapicuíba, Taboão da 
Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra deram larga-
da ao debate sobre as reivindicações que devem entrar na 
pauta. No encontro, os trabalhadores também ficaram por 
dentro dos desafios da luta em defesa dos direitos.

24/08

Defesa da Convenção Coletiva
Em contagem regressiva para Campanha Sala-

rial de 2019, diretoria reforça a organização dos me-
talúrgicos de Osasco e região em defesa dos direitos 
da Convenção Coletiva, principal ferramenta para 
barrar ataques aos diretos da categoria.

Congresso Internacional de Ciência do Trabalho
Foi com um resgate da história do Sindicato na luta 

pela saúde e segurança que o secretário-geral do Sindicato, 
Gilberto Almazan destacou, durante sua palestra no “6º Con-
gresso Internacional de Ciência do Trabalho, Meio Ambiente, 
Direito e Saúde”, o desmonte dos direitos que afetam à vida 
dos trabalhadores. O encontro aconteceu na USP.

Luta Contra Assédio Moral 
Os companheiros e as companheiras da Arbame de-

cidiram dar um basta às práticas de assédio moral de que 
eram vítimas na empresa. Para isso, denunciaram os abusos 
ao Sindicato, que procurou a empresa em busca de uma solu-
ção, ao mesmo tempo em que organizou a mobilização.

Organização para Campanha
Última rodada de seminários reuniu trabalhadores 

de Cotia, Vargem Grande Paulista, na subsede de Cotia, e de 
Osasco, Jandira e Itapevi, na Sede lotada de companheiros 
de Osasco, Jandira e Itapevi. Nos dois encontros, metalúrgi-
cos enfatizaram que a força da organização e é fundamen-
tal para que a categoria avance na luta por seus direitos.

31/08
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SETEMBRO

OUTUBRO

PLR na CTrens
Mais acordos de PLR foram fechados em setem-

bro, graças a confiaram na força e na organização. Os 
companheiros da CTrens, por exemplo, conquistaram 
PLR de até R$ 7 mil. 

Pauta da campanha aprovada

Meritor é campeão
O time da Meritor venceu o time da Solar Al-

clean, por 4 a 2, em jogo disputado no Metalclube e 
sagrou-se campeão do 26º Campeonato de Futebol So-
ciety. Nyaço ficou em terceiro lugar.

14/09

Conquista de 40h
Os metalúrgicos da Top Taylor conquistaram 

reivindicação histórica: jornada de 40 horas sema-
nais. Desde então, eles têm mais tempo para se dedi-
car à família e ao lazer.

Luta pela Inclusão
Os direitos das pessoas com deficiência foram 

assuntos de Seminário, em São Paulo, organizado 
pelo Ministério Público do Trabalho, Espaço da Ci-
dadania e seus parceiros pela inclusão. O encontro 
também apresentou grandes exemplos de inclusão e 
enfatizou a atuação das centrais nesta luta.

27/09
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Luta reforçada pela Convenção 
Foi com demonstração de luta em defesa da Conven-

ção Coletiva que os metalúrgicos que trabalham nas fábri-
cas localizadas em Embu das Artes, Itapecerica da Serra, 
Taboão da Serra, Alphaville, Carapicuíba, Barueri, Santa-
na de Parnaíba e Pirapora participaram dos seminários.

PLR Fruto de Luta
Foi por meio da confiança no Sindicato e da 

mobilização, que as companheiras e companhei-
ros da JL Capacitores (foto), Caf, Budai, Nyaço, 
Jas, Link do Brasil, Prodec, Nailok, estraram na 
lista dos trabalhadores que conquistaram PLR em 
outubro.

Abertura Ciclo Temático 
Para organizar e fortalecer a unidade de dirigen-

tes sindicais em nome dos direitos dos trabalhadores, o 
Sindicato criou o Ciclo Temático Sindmetal +. A abertu-
ra reuniu representantes de diversas categorias na sede 
para tratar sobre o “Futuro da Organização Sindical”.

Mobilização reforçada por direitos
Organização dos trabalhadores de Osasco, Jandira, Ita-

pevi, Cotia e Vargem Grande Paulista cresceu e se fortaleceu 
durante assembleias e seminários da Campanha realizados 
pelo Sindicato. Foram momentos de luta, de conhecer os de-
talhes da negociação e também de avaliar e construir estraté-
gias para defender os direitos da Convenção Coletiva.

Gerência assume compromisso 
José Leite Batista, Gerente Regional do Traba-

lhado, em Osasco, assumiu e cumpriu o compromisso 
que fez ao Sindicato, em reunião, de retomar as me-
sas redondas intermediadas pela Órgão. A iniciativa é 
interesse dos trabalhadores.
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Cooperativa em crescimento
Sicoob CredMetal fechou outubro com 3.649 só-

cios, com 48.924 empréstimos feitos ao longo de sua 
existência e com mais de 174 metalúrgicas convenia-
das. É a confiança da categoria que impulsiona e faz a 
cooperativa dos metalúrgicos de Osasco e região cres-
cer cada vez mais.
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Vitória: Acordo Garantido
A luta dos metalúrgicos do Estado de São Paulo foi vito-

riosa e garantiu 3% de reajuste salarial (com aumento real), 6% 
de abono salarial, pisos corrigidos e manutenção das conquistas 
sociais da Convenção Coletiva, que são superiores à legislação. 
Em Osasco, metalúrgicos aprovaram a proposta em assembleia.

Encontro Anual do Espaço 
Informação sobre a acessibilidade, autismo e 

contratação de pessoas com deficiências marcaram 
o Encontro Anual do Espaço da Cidadania, na Biblio-
teca de SP. Um piquenique encerrou o Encontro no 
Pomar onde estão plantadas 30 mudas representando 
os artigos da declaração dos Direitos Humanos.

PLR na Rossini
Após rejeitar a proposta 

da empresa, os companheiros 
da Rossini conquistaram me-
lhorias no acordo e aprovaram 
PLR. Tem PLR garantida tam-
bém na Melco e Brasforno.

Acordo por Empresa
Sindicato iniciou as negociações direto com empresas 

ligadas ao Grupo 10, que não apresentou proposta na Cam-
panha Salarial, e já garantiu reajuste salarial e a renovação 
da Convenção Coletiva para os companheiros da Constru-
mont, da Metalfoto e da Metalforja.

Parou!
A luta dos trabalhadores da Arim contra a pre-

carização dos direitos foi intensa, forte e vitoriosa. Os 
companheiros aprovaram greve, que durou três dias 
e resultou em audiência no Tribunal Regional do Tra-
balho, onde a empresa fez proposta que foi aprovada 
pelos trabalhadores. 
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Sindnapi em Osasco 
A partir de agora, Osasco conta com uma subsede do Sindnapi (Sindicato Nacional dos 

Aposentados e Pensionista), que abriga um Posto de Atendimento do INSS Digital. Isso sig-
nifica mais facilidade e comodidade para os moradores da região, que não precisarão se lo-
comover até o centro de São Paulo para tirar dúvidas ou dar entrada na sua aposentadoria. 
Acesse o www.sindmetal.org.br ou ligue no 11 3651-7200 e conheça os serviços prestados. 

Mais Acordo por Empresa 
Os companheiros da Wegflex cofiaram no Sindicato e 

já estão com o reajuste e com a Convenção garantidos. A 
empresa faz parte do grupo Sindicel, que assim como o G10, 
não apresentou proposta nas negociações da Campanha. Se 
você também trabalha numa empresa de um destes grupos, 
junte-se ao Sindicato e lute por seu acordo coletivo.

Mais PLR na região 
Os companheiros da Mag-

named, da Sices do Brasil e da 
Univel vão encerrar o ano com 
a PLR garantida, graças a con-
fiança no Sindicato. Junte-se ao 
Sindicato e conquiste a sua!

Luta na Multivisão
Os trabalhadores da Multivisão 

estão fortes na luta por PLR. Prova dis-
so que para pressionar a empresa a me-
lhorar a proposta decretaram estado de 
greve. A luta dos companheiros também 
é contra a pratica de assédio moral.

Ameaças à Lei de Cotas
No Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, um ato contra o Pro-

jeto de Lei 6159/2019, que propõe mudanças drásticas na Lei de Cotas, reuniu 
diversas pessoas em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Promovida por um 
grupo de líderes da causa das pessoas com deficiência, a mobilização mostrou a 
sociedade o grande retrocesso que o governo federal pretende com este projeto.

03/12
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Bomba para os trabalhadores
Por trás da Medida Provisória 905 que trata do 

Programa Verde e Amarelo, está uma série de retira-
da de direitos sociais. Ela mexe na jornada de traba-
lho, no sistema de fiscalização, rebaixa e achata con-
quistas históricas dos trabalhadores.
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