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VISAO TRABALHISTA
siNdmeTaL                    @siNdmeTaLOsascO

Diretoria cobra 
relatórios de 
fiscalização P.4

Fique de olho 
no prazo para 
reclamar por 
direitos P.3

Sindicato nos 
16 dias de 
ativismo P.2Cresce o número de companheiros 

que trabalham em empresas 
do grupo 10 que arregaçaram as 

mangas junto com o Sindicato para 
buscar o reajuste. É o caso dos 

companheiros da FM Lustres, Mikatos 
e Nova Visão.P3

Mais acordos 
com empresas do 

grupo 10

se não lutar, trabalhador vai se 
aposentar com mais de 65 anos

O governo Temer enca-
minha nesta terça-feira, 6, 
a reforma da Previdência. 
Entre as principais altera-
ções está a instituição de 
idade mínima de 65 anos 
para aposentadoria e au-
mento do tempo de contri-
buição. Ainda assim, o tra-
balhador que completar 
65 anos de idade e 25 anos 
de contribuição não vai se 
aposentar com valor inte-
gral. Para isso acontecer, 
terá de contribuir por 50 
anos. Junto disso, Temer 
prepara a reforma traba-
lhista para precarizar di-

reitos.  P.3

Confira os acordos de PLRmetalúrgico tem auxílio-doença 
restabelecido P.4

FIQUE POR 
DENTRO DAS 
NOVIDADES
FACEBOOK:Sindmetal
TWITTER:@ SindmetalOsasco
YOUTUBE:SindmetalOsasco

REDES SOCIAIS
REDES SOCIAIS

O Sindicato organiza os trabalhadores para driblar a choradeira 
patronal e buscar a PLR. Confira os acordos da semana. P3

EU CURTO 

SINDMETAL

EU CURTO SINDMETAL
#trabalhosemacidentes

#contepragente

pina esteve a frente das negociações na Fm Lustres

com unidade, companheiros da aplic aprovam pLrJUSTIÇA



de contribuição para, enfim, re-
ceber o valor integral? Que fu-
turo o governo pensa para este 
trabalhador?

Para completar o quadro, a 
imprensa já divulga que Temer 
pretende iniciar as mudanças 
da reforma trabalhista por 
meio de medida provisória, o 
que significa colocar em prá-
tica as mudanças sem discus-
são com a sociedade. Isso tudo 
somado ao congelamento de 
verbas para Saúde e Educação 
– incluído na PEC 55 (Proposta 
de Emenda à Constituição que 
limita os gastos públicos por 
20 anos). 

O “amanhã” de Temer é um 
inferno para o trabalhador. Te-
mos de fortalecer a luta em de-
fesa de nossos direitos. Temos 
de construir um outro amanhã, 
marcado pela luta, pela unida-
de, organização e pressão dos 

“Previdência: reformar hoje 
para garantir o amanhã” é o 
slogan da campanha publicitá-
ria que o governo Temer prepa-
ra para convencer a população 
sobre a necessidade da reforma 
da Previdência. Precisa expli-
car que “amanhã”, que futuro é 
esse que projetam para nós.

Pelo que sabemos – e que 
será confirmado com a proposta 
a ser enviada nesta terça-feira, 
6, ao Congresso – essa reforma 
da Previdência virá para negar a 
maioria da população qualquer 
possibilidade de aposentadoria 
e de acesso ao seguro social que 
é a Previdência. Afinal, um tra-
balhador que entrou para o mer-
cado de trabalho não raro antes 
dos 16 anos, pegando pesado 
todos os dias, com pouca ou ne-
nhuma proteção em termos de 
saúde e segurança, vai chegar 
em quais condições aos 50 anos 

Que amanhã? 

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

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

.

Há nove anos, o Sindicato 

participava da 4º Marcha 

dos Trabalhadores, em 

Brasília

trabalhadores por nossos direi-
tos, por um Brasil Justo, desen-
volvido, de todos.

missÃO  “Organizar e defender os trabalhadores 
respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como 
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.

EXPEDIENTE

2006
     2010

2006
     2010

DÚVIDAS  contato@sindmetal.org.br
Acesse o site: www.sindmetal.org.br
Facebook: sindmetal
Twitter: @sindmetalosasco

SEDE  Rua Erasmo Braga, 310
3ª e 5ªf, das 8h às 12h, 13h às 18h
2ª, 4ª e 6ªf, das 8h30 às 12h, 13h às 18h
Presidente Altino – CEP 06213-008
Telefone: (11) 3651-7200

PresideNTe  Jorge Nazareno
ediTOra  Cristiane Alves • MTB 45.757
assisT. de redaÇÃO  Auris Sousa • MTB 63.710 
desiGNer GrÁFicO  Tatiane Cuco
subsede cOTia  
Av. Prof.º Joaquim Barreto, 316
Centro – Telefone: (11) 4703-6117

subsede TabOÃO da serra  
Rua Ribeirão Preto, 397
Vila Iasi – Telefone: (11) 4137-5151

subsede barueri  
R. Padre Donisete Tavares de Lima, 74, 
na Vila São Francisco 
Telefone: (11)  4706-1443

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
dePTO. JurÍdicO (sede)
De 2ªf à 6ªf, das 8h às 12h/ 13h às 17h 
meTaLcLube
De 2ªf à 6ªf, das 6h às 22h 
Sáb., dom. e feriados, das 8h às 17h
facebook/metalclube.sindmetal
Telefone: (11) 3686-7401
cOLÔNia 
Todos os dias, das 7h às 23h
IMPRESSÃO  Bangraf
TIRAGEM  23 mil exemplares

2 VTopinião

atenÇÃo
ministro do supremo tribunal Federal marco aurélio mello concedeu liminar (decisão 
provisória) na segunda-feira, 5, para afastar renan calheiros (pmdB-aL) da presidência 
do senado. o ministro atendeu pedido do partido rede sustentabilidade. saiba mais no 
www.sindmetal.org.br 

OsascO, 6 a 10 de dezembrO • ed. 40

Joícÿ Còstín

Ensino só para as elites?
grandes contingentes não se tor-
ne sinônimo de superficialidade.

O terceiro aspecto diz res-
peito à manutenção dos ga-
nhos. Sempre que processos 
de expansão de vagas públicas 
aconteceram, foi necessário lu-
tar para que os ganhos ineren-
tes à democratização não fos-
sem esvaziados. Permanência 
e custeio tornaram-se palavras 
chave nesses processos. 

O recente corte de 45% nos 
recursos das universidades fe-
derais deve ser visto sob essa 
dinâmica de esvaziamento, 
uma vez que colabora decisiva-
mente para que a ampliação do 
acesso seja vista como inviável; 
qualidade e quantidade sejam 

Desde o final do século XIX, 
três aspectos tensionam a rela-
ção entre democracia e educa-
ção pública. 

O primeiro é o acesso à edu-
cação formal. A garantia desse 
acesso exige grandes esforços, 
uma vez que esse direito é cons-
tantemente renegado ou pos-
tergado, tendo sido necessárias 
muitas e contínuas lutas para 
torná-lo efetivo. 

O segundo aspecto diz res-
peito à dicotomia quantidade 
versus qualidade. A democrati-
zação da educação escolar signi-
fica a massificação das práticas 
de escolarização e, nesse senti-
do, faz-se sempre necessário lu-
tar para que o ensino oferecido a 

.
vistas como incompatíveis, e a 
manutenção dos ganhos obti-
dos após muita luta seja apon-
tada como fardo orçamentário, 
passível de correção com estra-
tégias de austeridade.

*As opiniões expressas neste espaço não expressam necessariamete o ponto de vista do Sindicato

cUrtas

Foi com uma assembleia 
realizada na sexta-feira, 2, que 
as companheiras da JL Capa-
citores, no Tamboré, lembra-
ram a campanha “16 dias de 
ativismo pelo fim da violência 
contra a mulher”. Nas mãos, 
assim como o tema deste ano, 
pediram o fim do machismo e 
da violência contra a mulher. 

O objetivo da campanha é 
chamar a atenção da sociedade 
e mobilizar as pessoas para os 
crimes cometidos contra as mu-
lheres. Para se ter uma ideia, o 
Mapa da Violência 2015, mostra 
que o Brasil assume a 5ª posi-
ção no ranking de feminicídio, 
com uma taxa de 4,8 assassina-
tos por cada 100 mil mulheres. 
55,3% desses crimes foram co-
metidos no ambiente domésti-
co e 33,2% dos assassinos eram 
parceiros ou ex-parceiros das 
vítimas, com base em dados de 
2013 do Ministério da Saúde. 

O estudo diz ainda que 
houve um aumento de 54% 
em dez anos no número de as-
sassinatos de mulheres negras, 

passando de 1.864, em 2003, 
para 2.875, em 2013. “Apesar 
de avanços, da Lei Maria da Pe-
nha e de campanha como estas, 
infelizmente, a violência ainda 
existe e não está só na comuni-
dade, está em todas as classes 
sociais. Por isso a importância 
de nos unir, para que a gente 
avance cada vez mais”, enfati-
zou a diretora Claudia Reguelin. 

Na assembleia, o diretor Alex 
da Força lembrou a importância 
de combater todas as formas de 
violência, inclusive no mercado 
de trabalho. “O não reconheci-
mento profissional da mulher, 
por exemplo, não receber o mes-
mo salário que o homem, mes-
mo desempenhando a mesma 
função, também é uma forma de 
violência. A mobilização deve ser 
a nossa principal ferramenta de 
combate”, destacou. 

A campanha começou em 
25 de novembro (Dia Interna-
cional da Não Violência contra 
a Mulher) e vai até 10 de de-
zembro (Dia Internacional dos 
Direitos Humanos). 

companheiras da JL lembram 
os 16 dias de ativismo
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CLAUDIO MAGRÃO

Presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

mULHer em Foco

Até 11 de dezembro, os 19 
museus estaduais de São Pau-
lo fazem uma mobilização 
contra as diversas formas de 
preconceito. Intitulada So-
nhar o Mundo, a ação traz 
palestras, rodas de conversa, 
exibições de filmes e inter-
venções artísticas, abordando 
o tema sob diversos aspectos. 
No Museu da Imigração, entra 
em cartaz a mostra “Direitos 
Imigrantes”. No Museu Afro 
Brasil estará disponível a vi-
sita guiada “Sonhar o Mundo 
sem Racismo”. Saiba mais no 
www.sindmetal.org.br 

O Brasil acordou de luto na terça-fei-
ra, 29, com a morte de 71 pessoas na 
queda do avião que levava a Chape-
coense para a Medellín, na Colômbia. 
A perda provocou a solidariedade 
de todos os brasileiros. Que os joga-
dores, equipe técnica, jornalistas e 
tripulantes que estavam no voo des-
cansem em paz, o Sindicato lamenta 
mais este acidente de trabalho. Que 
aqueles que sobreviveram tenham 
uma ótima recuperação! 

O relatório do senador Paulo 
Paim (PT-RS) ao Projeto de Lei 
da Câmara (30), sobre tercei-
rização, ainda não tem data 
para ser apresentado. A lei-
tura estava prevista para 30 
de novembro, quando Paim 
se reuniu com as centrais 
sindicais, que deram aval ao 
substitutivo. É possível que o 
relatório seja lido apenas em 
2017. [Fonte: RBA]  

O Sindicato lamenta e se solidariza 
com a família da companheira da 
Blum, Rosemere do Nascimento Sil-
va. A sócia do Sindicato iria realizar 
o sonho de chegar em seu casamen-
to, no domingo, 4, mas o helicóptero 
em que estava caiu matando todos os 
quatro ocupantes. 

A diferença entre os salários de ho-
mens e mulheres é maior nos Estados 
mais ricos do Brasil, de acordo com 
dados da última Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios. Em São 
Paulo, as mulheres ganham 72% do 
salário dos homens. O Amapá é o úni-
co Estado do País em que elas ganham 
mais: R$ 2.014 frente a R$ 1.961, deles. 

cultura em 
sampa 

Força chape!

terceirização 

companheira da 
Blum falece

desigualdade 
salarial 



Jovens  
“nem nem” 
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o número de jovens de 15 a 29 anos que não estudavam nem trabalhavam em 2015 cresceu 
no Brasil, chegando a 22,5% da população dessa faixa etária, divulgou o IBGe na sexta, 2. 
A piora do mercado de trabalho influenciou o aumento 

Tempo de contribuição para Previdência 
deve aumentar para 50 anos

O trabalhador vai ter de 
trabalhar até o limite de suas 
forças para, então, ter direi-
to a aposentadoria. Esse é o 
resumo da reforma da Previ-
dência que o presidente Mi-
chel Temer apresenta ao Con-
gresso nesta terça-feira, 6. 

A reforma cria uma idade 
mínima para todos os tipos 
de aposentadoria, de 65 anos, 
para homens e mulheres. A 
regra atual contempla diferen-
ça de idade para mulheres (60 
anos) e homens (65 anos) para 
aposentadoria por idade. 

Mas, chegar aos 65 anos 
não significa aposentadoria 
com valor integral. O tem-
po mínimo de contribuição 
para ter acesso ao valor par-
cial deve subir de 15 para 25 
anos, de acordo com o jornal 
Folha de S.Paulo. Para rece-
ber o valor integral, será pre-
ciso acumular longos 50 anos 
de contribuição. De acordo 
com o jornal, as mudanças 
valerão para quem tem ida-
de inferior a 50 anos. Os de-
mais trabalhadores pagarão 
um pedágio proporcional  
ao tempo que falta para apo-
sentadoria.

O valor do benefício será 
de 75% da média salarial, 

mais um ponto percentual 
por ano adicional de contri-
buição, além dos 25 anos, que 
é o mínimo exigido. 

As aposentadorias conti-
nuaram a ser vinculadas ao 
valor do salário mínimo. No 
entanto, benefícios assisten-
ciais a idosos e pessoas com 
deficiência poderão ser des-
vinculados, ou seja, não ter o 
mesmo valor e a mesma cor-
reção aplicada ao salário mí-
nimo. De acordo com a Folha, 
o governo também pretende 
proibir o acúmulo de pensão 
por morte e aposentadoria.

Antes de ser encaminha-
da ao Congresso, a proposta 
também seria apresentada às 
centrais sindicais na noite de 
segunda-feira, 5. A reunião 
não tinha sido concluída até 
o fechamento desta edição.

Ao apresentar a proposta 
agora no final do ano, Temer 
pretende que o ano de 2017 
comece com este item na pau-
ta dos parlamentares para 
que seja aprovada o quanto 
antes. O ano vai ter de come-
çar com muita pressão sobre 
o Congresso para evitar que 
mais esse ataque contra o tra-
balhador se confirme.

RefoRma da PRevidência

Sindicato pressiona e 
empresas do Grupo 10 
fecham reajuste

A mobilização dos traba-
lhadores tem fortalecido o 
Sindicato para buscar acordos 
nas empresas do Grupo 10, e a 
luta já tem surtido efeitos. Pro-
va disso são os companheiros 
de empresas como Mikatos, 
FM Lustres, Nova Visão, que 
já estão com o reajuste salarial 
garantido. 

A negociação por fábrica 
se faz necessária diante da 
resistência do grupo patronal, 
que insiste em não acompa-
nhar o reajuste (8,5%) já fe-
chados com os demais grupos, 
como 2, Fundição e Estampa-
ria. Por isso que o Sindicato 
vai manter a luta e convoca 
os trabalhadores de empresas 
onde ainda não houve avan-
ços para a mobilização. 

Além do reajuste, a bata-
lha é pelos abonos e manuten-
ção das cláusulas da Conven-
ção Coletiva. Acesse o www.
sindmetal.org.br e veja os rea-
justes dos demais grupos. 

auris.imprensa@sindmetal.org.br

sIndIcato nas empresas
Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

seU dIreIto

Trabalhador 
tem prazo para 
reclamar direitos

É direito do trabalhador de-
fender seus direitos e, se for ne-
cessário, até recorrer à Justiça 
por eles. Mas fique atento por-
que existem prazo para isso. O 
trabalhador que se desligou da 
empresa, por exemplo, tem até 
dois anos para reclamar na Jus-
tiça os direitos que foram viola-
dos pelo empregador. 

Já o trabalhador que estiver 
empregado e ingressar com a 
ação, poderá ter o reconheci-
mento do direito relativo aos 
cinco anos anteriores ao ajui-
zamento da reclamação e as 
parcelas que vencerem após o 
ajuizamento. 

Por isso fique atento, inclu-
sive nos depósitos do FGTS e 
INSS. Para verificar o saldo do 
FGTS, acesse www.caixa.gov.
br. Já o do INSS pode ser acom-
panhado no www.previdencia.
gov.br, com uma senha que 
deve ser adquirida em uma 
agência da Previdência.

acOrdOs
barueri
Os companheiros do Grupo 
Aplic vão fechar o ano do jei-
tinho que o trabalhador gosta: 
com PLR na mão, a ser paga 
neste mês. 
Na Onix/Quartzo, a luta dos 
companheiros contra o atraso 
dos salários e 13º rendeu gre-
ve, audiência no TRT e a regu-
larização dos pagamentos.  

cOTia 
Unidos ao Sindicato, os  
metalúrgicos da Vibropac e  
da Magnamed vão encerrar o 
ano com a conquista de mais 
uma PLR. 

TambOré 
PLR também garantida para as 
trabalhadoras e trabalhadores 
da JL Capacitores.

metalúrgicos da JL capacitores comemoram pLr

Unidade na onix garante regularização dos pagamentos

João Batista apresenta proposta de pLr na vibropac
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cristiane.imprensa@sindmetal.org.br
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metaLcLUBe 
metaLcamp 

na sexta-feira, 9, as atividades dos clubes do sindicato serão encerradas às 18h. em 
virtudes das festas de fi m de ano, nos dias 24, 25 e 31/12/16 e 01/01/17 o Metalclube e 
metalcamp estarão fechados 

Graças à intervenção do Sindicato, 
metalúrgico tem de volta o auxílio-doença

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

saÚde e seGUranÇa

O metalúrgico Maurício 
Monteiro da Silva teve seu 
auxílio-doença renovado por 
um ano. O trabalhador pas-
sou por nova perícia médica 
no último dia 24, que consta-
tou que ele realmente preci-
sava do benefício. 

A nova perícia aconteceu 
atendendo solicitação do Sin-
dicato e do próprio trabalha-
dor, que participou de reunião 
com o gerente executivo do 
INSS em Osasco, Glauber Belú-
cio, em 10 de novembro. Mau-
rício pode contar ao gerente 
que sofre de câncer no intes-
tino, motivo pelo qual passou 
por quatro cirurgias e sessões 
de quimioterapia e radiote-
rapia, diversas internações, e 
usar uma bolsa de colostomia. 
Mesmo assim, ele teve seu be-

maurício está aliviado com o retorno do auxílio-doença

Diretores cobraram maior efetividade das fi scalizações

nefício cortado, na perícia de 
20 de outubro. 

Maurício está aliviado e 
disposto a lutar. “Estou bem 

A diretoria do Sindicato 
se reuniu novamente com 
a chefia de fiscalização do 
Ministério do Trabalho, na 
segunda-feira, 5. Na pauta, os 
relatórios sobre fiscalizações 
trabalhistas e a cobrança para 
que a análise de acidentes ga-
nhe mais agilidade.

Falta o retorno sobre 18 
pedidos de fiscalização, de 
um total de 94, que solicitam 
investigação de 111 acidentes 
ocorridos entre maio de 2010 e 

aliviado, mas a luta continua”, 
avalia reconhecendo o traba-
lho do Sindicato. “Podem con-
tar comigo”.

NOVA EDIÇÃO
WWW.SINDMETAL.ORG.BR/REVISTA

Sindicato cobra retorno sobre 
fiscalizações de acidentes

maio de 2015. Deste modo, não 
é possível saber nem sequer se 
a fiscalização foi realizada. 

Na conversa, a diretoria re-
conheceu que houve um avan-
ço com a atual chefia de fisca-
lização, que apresentou boa 
parte dos relatórios que eram 
solicitados desde 2014, mas 
cobrou maior efetividade das 
fiscalizações. “A estatística não 
mudou, a cada 15 dias acontece 
um novo acidente grave ou fa-
tal na nossa categoria”, ressal-

tou o diretor Gilberto Almazan, 
lembrando dos três últimos ca-

sos, na Multivisão e na Ficosa, 
ocorridos em novembro.


