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Confira as 
partidas da 
semana no 
Campeonato P.4

PLR da GE 
pode superar 
os R$ 6 mil

Saiba quem tem 
direito ao auxílio-
creche P.3

Ciclo de Debates

Cipas, Prevenção de Acidente e Doenças do Trabalho Hoje

37º

O primeiro encon-
tro do Ciclo de Debates 
acontece no próximo 
dia 30, na subsede de Ta-
boão da Serra. O debate 
irá tratar das causas de 
adoecimento dos traba-
lhadores e também da 

Garanta sua inscrição no 
Ciclo de Debates

prevenção. Os nossos 
convidados são o médico 
do trabalho, Herval Pina 
Ribeiro, e o diretor do 
Sindicato dos Metalúr-
gicos de Guarulhos, Ele-
nildo Queiroz. Ao todo, 
serão quatro encontros, 

na sede e nas subsedes, 
sempre discutindo temas 
que têm tudo a ver com 
a vida do metalúrgico e 
com a luta pela preven-
ção de acidentes. Confira 
todos os detalhes e garan-
ta a sua inscrição. P3

Temer quer acelerar 
terceirização
Ministro Elizeu Padilha, 
da Casa Civil, disse que 
governo quer votar 

terceirização, reformas 
trabalhista e da Previdência 
ainda neste ano. P.4

Associados SINDMETAL 
possuem vantagens

na Droga Raia.

em medicamentos
genéricos tarjados.30% em medicamentos

de marca tarjados.20% em itens
de perfumaria.5%

Você conta com descontos* a partir de:

*Os descontos podem ser alterados a qualquer momento, sem comunicação prévia.

BASTA APRESENTAR SEU CARTÃO DE SÓCIO DIRETAMENTE NO BALCÃO DE ATENDIMENTO!

Organizados pelo Sindi-
cato, os companheiros da 
GE (foto ao lado), de Jan-
dira, alcançaram uma das 
maiores PLR da região: 
o valor pode superar os 
R$ 6 mil, conforme o al-
cance de metas. 

Esse é um dos exemplos 
de acordos fechados na 
última semana. Também 
houve avanços em empre-
sas como: Top Taylor, Jas, 
Elubel, PHT, Ficosa e Ger-
dau. Confira e participe da 

luta na sua empresa. P.3



Dos nove deputados que 
vão integrar a CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) da 
Merenda Escolar, oito fazem 
parte da base de apoio ao go-
vernador Geraldo Alckmin. 
Os nomes dos integrantes 
da CPI foram publicados na 
edição de quinta-feira, 16, do 
Diário Oficial de São Paulo. 

Farsa montada? Apenas 
Alencar Santana, do PT, não 
pertence à base. Também 
compõem a comissão os de-
putados Marcos Zerbini e 
Barros Munhoz, do PSDB; 
Estevam Galvão, do DEM; 
Adilson Rossi, do PSB; Jorge 
Caruso, do PMDB; Gilma-
ci Santos, do PRB; Coronel 
Camilo, do PSD; e Delegado 
Olim, do PP.

A CPI terá duração de 
120 dias e vai apurar e in-

vestigar o fornecimento de 
merenda escolar em todas as 
escolas estaduais nos contratos 
firmados por empresas e coope-
rativas de agricultura familiar 
com o governo de São Paulo e 
municípios paulistas. Apesar 
disso a CPI não tem competên-
cia de julgar, nem para punir, 
mas sim de propor soluções e 
encaminhar conclusões as enti-
dades responsáveis. 

Pressão – A CPI da Meren-
da foi criada graças à pressão de 
estudantes secundaristas. Para 
pressionar os deputados, eles ocu-
param a Assembleia Legislativa 
do estado por três dias. Só depois 
disso, os parlamentares assinaram 
e protocolaram o requerimento 
pela instalação da CPI. [Com infor-
mações da Agência Brasil] 

Câmara dos Deputados, ou seja, 
prevendo a terceirização tam-
bém nas atividades fins.

Isso somado a intenção de 
que aquilo que for negociado 
entre as partes tenha mais va-
lor que o legislado, teremos o 
quadro completo para a pre-
carização. Ou alguém acha 
que uma empresa irá querer 
manter todos os companheiros 
da linha de produção como me-
talúrgicos, ligados inclusive a 
um sindicato forte, que luta por 
seus direitos, como é o nosso. 
Certamente um fracionamento 
em pequenas empresas e “cate-
gorias” é o que irá acontecer, 
reduzindo salários, fragilizan-
do a organização dos trabalha-
dores e expondo-os a condições 
precárias. Numa situação des-
sa, a negociação que tende a se 
estabelecer só vai privilegiar os 
patrões.

Contra o retrocesso, só há 

A sinalização clara aos em-
presários de que o governo inte-
rino de Michel Temer pretende 
aprovar ainda neste ano a tercei-
rização e as reformas da Previ-
dência e Trabalhista acaba com 
as dúvidas – daqueles que ainda 
as tinham – de qual é o lado deste 
governo. É claro que Temer está 
ao lado dos grandes conglomera-
dos empresariais e que, uma vez 
no poder pela pressão deste mes-
mo grupo, o governo busca hon-
rar os compromissos assumidos 
para obter apoio ao golpe.

Fica evidente aquilo que fala-
mos desde o início do processo: 
o golpe não era só contra Dilma 
Rousseff, mas contra a Demo-
cracia e os direitos trabalhistas. 
Isso porque ninguém espere que 
a ideia de regulamentar a tercei-
rização vá ao encontro dos inte-
resses da maioria. A pressão do 
governo será para que o projeto 
seja aprovado tal como saiu da 

Governo Temer quer acelerar precarização

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

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

.

Há 17 anos começava o 

torneio de Futebol Society 

para veteranos

um caminho, o da mobilização. 
Para isso, também é fundamen-
tal se informar por todos os 
meios disponíveis, especialmen-
te, as mídias do sindicato, já que 
não é na rede Globo que você vai 
saber que seus direitos estão em 
risco. Muito ao contrário, a no-
tícia na grande imprensa será 
sempre que tais “ajustes” são 
necessários para o país crescer 
e gerar empregos. Não caia nes-
sa. 

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

MELHOR IDADE 
Neste sábado, 25, acontece mais um Baile Melhor Idade no Metalclube, na Avenida Luiz 
Rink, 501, Rochdale, Osasco. Anota aí na agenda para não esquecer! 
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Membros da CPI da Merenda 
são ligados a Alckmin

arquivo

Ação de cidadania é dever de todos!
nha emergencial para a coleta 
de doações de roupas, calçados, 
cobertores, agasalhos etc., no-
vos ou em boas condições de 
uso, que podem ser entregues a 
entidades sociais e pessoas em 
situação de rua.

Não podemos ficar indife-
rentes. Precisamos ser solidá-
rios. Sabemos que a doação 
não é a solução definitiva para 
este problema social. Mas deve-
mos persistir na luta, luta esta 
que passa pelas ações contra o 
desemprego no País, por pres-
são por medidas concretas dos 
governos para garantir a reto-
mada do desenvolvimento eco-
nômico, com geração de renda 
e trabalho decente para as famí-

O frio chegou e o cenário de 
abandono social, acelerado pela 
crise econômica, pelo desem-
prego e perda de renda, torna-
-se também um grande desafio 
para toda a sociedade. Afinal, 
é impossível ficar indiferente 
à situação de famílias inteiras, 
com crianças e idosos, morando 
debaixo de viadutos, perambu-
lando pelas ruas sem destino, 
apoio e esperança, sofrendo os 
malefícios causados pelo frio in-
tenso e correndo riscos.

O desemprego está ajudan-
do a empurrar muitos traba-
lhadores para as ruas. Por isto, 
convido a categoria metalúrgi-
ca a participar de campanhas 
do agasalho, fazer uma campa-

.
lias brasileiras, para que as pes-
soas tenham condições de ter 
moradia, bem-estar, dignidade 
já e um futuro melhor.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Me-
talúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Osasco, Carapicuíba, Barueri, 
Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Taboão da 
Serra, Itapecerica da Serra, Cotia, Embu e Vargem Grande Paulista – Edital 
de Convocação. Na condição de coordenador nomeado pelo Presidente do 
Sindicato nos termos do art. 119 do Estatuto Social e com base nos artigos 67, 
68 e seguintes do Estatuto Social, faço saber aos interessados que, nos dias 
27 e 28 de Julho de 2.016, em horário mínimo de 06 (seis) horas, será reali-
zado nesta entidade sindical, sito á Rua Erasmo Braga, n. 310, bairro Presi-
dente Altino, Osasco – SP, eleições para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal, Delegados Representantes no Conselho da Federação e Confederação 
e seus respectivos suplentes. O registro de chapas deverá ser apresentado 
na secretária da entidade, que ficará aberta de segunda a sexta, no horá-
rio ininterrupto das 09:00 horas às 15:00 Horas, pelo prazo de 10 (dez) dias 
(art. 69 do Estatuto) a contar da data de publicação deste Edital, cujo prazo 
se encerrará  no dia 01 de Julho de 2.016. O referido Edital de Convocação 
encontra-se afixado na sede social da entidade e nas sub-sedes.  Nos ter-
mos dos artigos 98 e 99 do Estatuto Social, caso não atingindo o quorum 
legal Estatutário, a eleição se prorrogará nos dias subseqüentes até que seja 
completado o quorum legal. Em caso de empate, novas eleições serão reali-
zadas nos dias 03 e 04 de Agosto de 2.016, também no horário mínimo de 06 
(seis) horas. Os locais de votação serão na sede, sub-sedes e nas empresas da 
categoria localizadas nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, 
Itapevi, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Taboão da Serra, Ita-
pecerica da Serra, Cotia, Embu e Vargem Grande Paulista, com urnas fixas 
e itinerantes. O prazo de impugnação de candidatos e Chapas é de 03 (três) 
dias. Até 05 (cinco) dias antes das eleições será afixada a relação contendo o 
número de urnas e os locais de votação, com menção aos horários de funcio-
namento das mesas coletoras de votos. Osasco, 21 de Junho de 2.016. Edison  
Luis Venâncio – Coordenador Eleitoral 

MIGUEL TORRES

Presidente da CNTM e do 
Sindicato dos Metalúrgicos de SP
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O Conselho Federal de Medi-
cina decidiu que cesáreas a 
pedido da paciente só pode-
rão ser feitas a partir da 39ª 
semana de gestação e não 
mais de 37ª. Segundo a enti-
dade, entre 37 e 39 semanas, 
o bebê atravessa uma fase 
crítica de desenvolvimento 
dos órgãos. Considerando 
que a informação sobre a úl-
tima menstruação não costu-
ma ser precisa, há risco de o 
bebê nascer antes do tempo. 
[Fonte: Agência Brasil] 

Parto por 
Cesariana

Em testemunho dado na 
sexta-feira, 17, a Comissão 
do Impeachment no Sena-
do, o ex-ministro da Fazenda 
Nelson Barbosa disse que os 
decretos de crédito suplemen-
tar editados pela presidenta 
Dilma Rousseff em 2015 não 
prejudicaram o cumprimento 
da meta fiscal aprovada pelo 
Congresso. Para Barbosa, pro-
posta do presidente interino 
Michel Temer para limitar 
gastos confirma inocência de 
Dilma. [Fonte: Agência Brasil] 

Comissão do 
Impeachment
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A pipoca vai estourar e a quadrilha vai animar no 5º Arraiá Metalúrgico, que 
vai acontecer em 09/07 a partir das 18h, no Metaclube. Convite no Metaclube, 
na sede e subsedes do Sindicato: gratuito para sócios, dependentes e 
crianças de até 6 anos; R$ 5 para convidados dos sócios 

auris.imprensa@sindmetal.org.br
SAÚDE E SEGURANÇA

No dia 30, Ciclo de Debates em Taboão da Serra debate 
prevenção no local de trabalho; inscreva-se 

Com o objetivo de identificar 
os perigos à saúde e segurança do 
trabalhador dentro das fábricas 
e a melhor forma de corrigi-los, 
o Sindicato convoca a categoria 
para participar do primeiro en-
contro do 37º Ciclo de Debates, 
que acontece em 30 de julho na 

Subsede de Taboão da Serra a par-
tir das 18h30. 

“O papel dos trabalhadores 
na preservação de sua saúde e 
segurança” e “Do que adoecem e 
morrem os trabalhadores na era 
dos monopólios” são os temas de 
discussão das palestras que vão 

• Identifi cando e prevenindo o assédio moral 
no trabalho

• O papel dos trabalhadores e da CIPA no 
combate aos acidentes de trabalho graves 
e fatais

Osasco21
Dia

de julho

• A responsabilidade da ação conjunta para a 
inclusão de trabalhadores com defi ciência 19/7

12/7
INSCRIÇÕES ATÉ

INSCRIÇÕES ATÉ

14
Dia

de julho
Barueri

7
Dia

de julho

• Perigos à vista na Previdência Social
• Pesquisa sobre os SESMTs na regiãoCotia

30 28/6

5/7

de junho

• Do que adoecem e morrem os 
trabalhadores na era dos monopólios

• O papel dos trabalhadores na 
preservação de sua saúde e segurança

Dia INSCRIÇÕES ATÉ

INSCRIÇÕES ATÉ

Taboão

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SINDICATO NAS EMPRESAS

Metalúrgicos da GE aprovam PLR que pode 
ultrapassar R$ 6 mil

Os metalúrgicos da GE, 
em Jandira, se uniram ain-
da mais ao Sindicato e, mes-
mo com a crise financeira, 
conseguiram negociar com a 
empresa um acordo de PLR 
(Participação nos Lucros ou 
Resultados) que pode garan-
tir uma renda extra de até R$ 
6.400 aos companheiros. O 
valor está condicionado a me-
tas e ressalta a organização 
dos trabalhadores no local de 

trabalho. 
Para alcançar o valor, os 

companheiros precisam atin-
gir as metas coletivas e indi-
viduais, que eles conhecem 
muito bem. “Os trabalhado-
res da empresa têm intensa 
participação nos planos de 
metas, coordenados pela co-
missão de trabalhadores. Isso 
significa que o corpo do acor-
do já é de domínio do conjun-
to dos trabalhadores. Com 

isto todos ganham”, explica o 
diretor Antonio de Souza. 

Por isso que a organi-
zação no local de trabalho 
é essencial. O dinheiro da 
PLR representa um reforço 
importante para os traba-
lhadores e para a economia. 
Isso porque boa parte desse 
recurso é destinado ao con-
sumo, o que contribui para o 
aquecimento econômico da 
região.

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Fique por dentro do auxílio-creche
A mãe ou o pai metalúrgi-

co de crianças recém nascidas 
têm direito ao auxílio-creche 
até que a criança complete dois 
anos. O pagamento é garantido 
pela nossa Convenção Coletiva, 
no caso de a empresa com mais 
de 20 trabalhadores não ofere-
cer creche no local de trabalho.

O auxílio deve corresponder 
a 20% do piso salarial da cate-
goria e deve ser pago por filho, 
a partir do retorno da mãe ao 
trabalho. O pagamento também 
é garantido aos pais solitários, 
adotivo, biológico ou que dete-
nha a guarda judicial, desde que 

a esposa ou companheira que tra-
balhe não possua o benefício.

O valor deve ser usado para 
reembolsar despesas comprova-
das com a guarda, vigilância e 
assistência de filho legítimo ou 
legalmente adotado, em creche de 
livre escolha do trabalhador ou da 
trabalhadora. 

A cláusula possui pequenas 
variações, segundo os grupos pa-
tronais. Acesse a sua convenção 
no www.sindmetal.org.br. Fique 
atento aos seus direitos e, em caso 
de dúvidas ou de desrespeito, pro-
cure o Sindicato. Faça valer seus 
direitos.

reunir, em Taboão, Herval Pina 
Ribeiro, médico do trabalho e 
Elenildo Queiroz, diretor do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Gua-
rulhos. 

Os companheiros têm até a 
próxima terça-feira, 28, para se 
inscrever. As inscrições podem 

ser feitas na sede ou subsedes do 
Sindicato. Quem preferir também 
podem efetuá-las pelo telefone 
(11) 3651-7200 (ramal 7223) ou 
ainda pelo e-mail celia.assesso-
ria@sindmetal.org.br. 

Neste ano, o Ciclo, que tem 
como tema central a “cipa, pre-

venção de acidentes e doenças do 
trabalho hoje”, terá quatro encon-
tros. Na sede e subsedes, sempre 
das 18h30 às 21h. Veja abaixo a 
programação completa do nos-
so evento. Fique atento ao prazo 
de inscrição, cada encontro tem 
um prazo. 

ACORDOS

BARUERI – Graças à 
mobilização os trabalhadores 
da Jas estão com a PLR garan-
tida. 

COTIA – Com apoio do 
Sindicato, os companheiros 
da Elubel, PHT e da Gerdau 
também fecharam PLR. Na 
Elubel, a primeira parcela já 
será paga no início de julho, e 
na Gerdau o valor pode chegar 
até dois salários e meio. 

JANDIRA – Foi graças 
a organização junto ao Sindi-
cato que os metalúrgicos da 
Ficosa garantiram mais uma 
PLR. 

OSASCO – Unidos ao 
Sindicato, os companheiros da 
Top Taylor resgataram a PLR 
de 2015 e já garantiram a de 
2016.

Com o Sindicato, companheiros da Elubel aprovam PLR

Organizados, companheiros da Ficosa fecham PLR

Companheiros da Jas unidos na votação da proposta

Diretor Gilberto explica proposta da Top TaylorED
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Sexta-feira, 24, é feriado municipal em Barueri (São João Batista), 
porém teremos atendimento normal na Subsede situada na cidade AVISO

VARIEDADES

RESPOSTAS

Acesse as resposta sdas cruzadas no 
facebook/sindmetal 

ou no www.sindmetal.org.br 

Veja o resultado 
dos jogos da semana 
passada pelo 
23º Campeonato

Em semana de oito jogos 
pelo 23º Campeonato de Futebol 
Society o destaque ficou para a 
vitória da MKS, da Cinpal, Top 
Taylor e Adelco. Budai, Novex, 
Wap Metal e Univel foram ou-
tras quatro equipes que saíram 
vitoriosas do gramado na sema-
na passada.

ANOTE AÍ OS RESULTADOS: 
Budai 5 X 3 Alclean; Novex 5 X 
3 Meritor Log; Apax 3 X 9 MKS; 
Cinpal 7 X 1 Nyaço; Rucker B 2 X 
7 Top Taylor; Adelco 9 X 2 Cinpal 
Atlhetic; Wap Metal 3 X 2 CTrens/
CAF; Unifilter 2 X 5 Univel. 

MAIS JOGOS – Nesta semana 
tem mais jogos pelo Campeo-
nato. Engrecon, Bosch, Liceu 
e Danfoss estreiam na disputa 
deste ano. Reúna os amigos e ve-
nha torcer por seu time preferi-
do, veja na tabela ao lado: 

HORA CAMPO EQUIPE GRUPO

19h 2 ALCLEAN X APAX A

19h 1 MERITOR X CINPAL B

20h 2 BUDAI X ENGRECON A

20h 1 NOVEX X BOSCH B

DIA 22/06/2016 - QUARTA-FEIRA

HORA CAMPO EQUIPE GRUPO

19h 2 TOP TAYLOR X WAP METAL C

19h 1 CINPAL ATLHETIC X UNIFILTER D

20h 2 LICEU X RUCKER B C

20h 1 DANFOSS X ADELCO D

DIA 23/06/2016 - QUINTA-FEIRA

O governo Temer se mos-
tra cada vez mais favorável a 
agenda de retirada de direitos 
defendida por setores empresa-
riai do que com a Justiça Social. 
Na quinta-feira, 16, o ministro-
-chefe da Casa Civil, Eliseu Pa-
dilha, garantiu a lideranças 
empresariais que o projeto da 
terceirização, será aprovado 
“com alguma rapidez” e que a 
previsão é que as reformas da 

#RETROCESSO

A empresários, Ministro promete terceirização 
e reformas ainda para 2016
cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

previdência e trabalhista tam-
bém saiam neste ano.

Sobre a reforma da 
Previdência, Padilha dis-
se que o governo deverá 
considerar as propostas 
de governo, empresários e 
sindicalistas, visando a susten-
tabilidade do sistema. Quanto 
a reforma trabalhista, a prio-
ridade é o negociado sobre 
o legislado.

As promessas foram aplau-
dida pelos empresários e mos-
tram o nível da afinação entre o 
governo interino com as priori-
dades apresentadas por entida-
des como a CNI (Confederação 
Nacional da Indústria), já apre-
sentada a Michel Temer. Porém, 
vai na contramão do processo 
instalado pelo Senado, desde 
que o projeto de terceirização 
saiu da Câmara dos Deputados.

A CDH (Comissão de Di-
reitos Humanos), presidida 
pelo senador Paulo Paim (PT-
-RS) realizou nos últimos me-
ses uma série de audiências 
públicas para ouvir a socie-
dade a respeito do projeto, 
que saiu da Câmara abrindo 
a possibilidade de que a ter-
ceirização também seja apli-
cada nas atividades fins das 
empresas, o que vai precari-

zar as relações de trabalho. 
As audiências públicas 

irão acontecer de junho a ou-
tubro, em todo o país e, além 
da terceirização, vão tratar da 
Previdência Social, trabalho 
escravo, piso salarial legisla-
do. Todo esse processo será 
acompanhado de perto pelo 
movimento sindical, que irá as 
ruas contra mais esta ofensiva 
sobre nossos direitos. 

DRU retirou mais de R$ 80 bilhões 
do FAT nos últimos anos 

A DRU (Desvinculação das 
Receitas da União) retirou mais 
de R$ 83,6 bilhões do FAT (Fun-
do de Amparo ao Trabalhador) 
nos últimos anos (2005-2015), 
alerta Sergio Luiz Leite, 1º se-
cretário da Força Sindical e in-
tegrante do Codefat (Conselho 
do FAT). O texto que prorroga 
a DRU, uma das prioridades do 
governo Michel Temer, está em 
análise no Senado e aumenta a 
desvinculação de 20% para 30% 
do Orçamento, até 2023. 

“O projeto cumpre o papel 
de depredar os fundos desti-
nados à Seguridade Social no 
Brasil, com destaque ao FAT e 
ao Regime Geral da Previdência 
Social, visando à geração de su-
perávit primário, ou, em outras 
palavras, a liberação de recur-
sos alimentadores do rentismo 
expresso pelo pagamento de ju-
ros da dívida pública”, explica 
Serginho. 

Criada em 1994 e, desde 
então, renovada pelos gover-
nos seguintes, a DRU é uma 
manobra fiscal que contorna o 
direcionamento obrigatório de 
parte dos recursos do Orçamen-
to. “Em que se pese o remaneja-
mento da receita do FAT, nesse 
percentual de 20% para 30%, 
em detrimento às suas respon-
sabilidades, e sendo assim, caso 
ela também seja aprovada no 
Senado, com certeza irá decre-
tar uma total falência do FAT”, 
alerta Serginho.

O dirigente sindical tam-
bém afirma que o FAT nunca 
ficou deficitário: “o governo, 
desde suas administrações an-
teriores, segurou muito das 
verbas disponibilizadas ao FAT 
e, repito, nos últimos onze anos 
vem sendo o responsável dire-
to pela retirada de recursos do 
patrimônio do Fundo, através 
da DRU.” 

Univel conquistou a vitória de 5 a 2 em cima da Unifi elter
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