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Trabalhadores 
se divertem no 
Arraiá P.3

Publicação do 
Sindicato participa 
de exposição P.4

CNI defende 
jornada de 
trabalho de até 
80h semanais P.3

metalúrgicos da ctresn/ cAF fecham acordo de Plr

Companheiros da Ctrens/ CAF 
aprovam PLR de mais de R$ 7 

mil. Também tem acordo na 
Wap Metal, RFS, Spirax Sarco 

e muitas outras na região. 
Confira! P.4

PLRs mostram força 
da organização

inclusão é assunto do ciclo 
de Debates na quinta-feira

O Espaço da Cidadania 
lança nesta quinta-feira, 
21, o livro “Relatos de in-
clusão”, sobre os avanços 
na inclusão das pessoas 
com deficiência na região 
de Osasco. O lançamento 
acontece durante a últi-
ma etapa do 37º Ciclo de 
Debates, que acontece na 
sede, a partir das 18h30.

É um importante mar-
co para o Ciclo de Debates, 
que, nas últimas semanas 
levou a categoria para as 
subsedes de Barueri e de 
Cotia para discutir assun-
tos como assédio moral e 
as mudanças na Previdên-

cia Social.  P.3
A médica margarida barreto detalhou as características do assedio moral e orientou sobre luta contra a prática

Ativistas avaliam Diálogos pela Inclusão 
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Cinpal é apontada como exemplo em Programa Diálogos sobre 
inclusão de pessoas com deficiências no trabalho.  P4

BATE-PAPO SOBRE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, TERCEIRIZAÇÃO E TUDO QUE 

INTERESSA AO TRABALHADOR

APRESENTADORA: CRISTIANE ALVES
2ªfeira, às 10h30 

TV Osasco (canal 3 da Net) 

Assista também 
no Youtube

CANAL SINDMETAL
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Crismoe elege 
novos cipeiros

Duomag tem novo 
delegado sindical
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Há 21 anos, advogado 

especialista, Antonio Rebouças 

alertava sobre ameaças de 

privatização a Previdência.

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 
FOTOGRaFIa  Eduardo Metroviche • MTB 23.853
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
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Os resultados do progra-
ma “Diálogos sobre a Empre-
gabilidade de Pessoas com 
Deficiências” foram debatidos 
em 6 de julho, no auditório da 
Secretaria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho do Estado de 
São Paulo. O encontro reuniu 
participantes dos setes encon-
tros para fazer um balanço da 
primeira edição da atividade 
e discutir maneiras de aper-
feiçoá-lo.

Iniciativa do Espaço da Ci-
dadania, o programa tem o ob-
jetivo de promover um diálogo 
permanente de debate refe-
rente à pessoa com deficiência 
a partir de temas específicos, 
com participação do governo, 
sociedade civil e iniciativa pri-
vada. “O programa foi muito 
bacana, foi uma troca de co-

nhecimento”, avaliou o coorde-
nador do Espaço da Cidadania, 
Carlos Aparício Clemente.

Ao todo, o programa pas-
sou por sete cidades (Osasco, 
São Paulo, Avaré, Praia Gran-
de, Jundiaí, Salto e Guarulhos) 
e fez seis visitas para conhe-
cimento de bons exemplos 
de inclusão. A gestora de RH 
Priscila dos Santos gostou do 
que viu na Cinpal e elegeu a 
fábrica como um dos melhores 
exemplos de inclusão. “Lá não 
foi nada imposto. A visita com-
provou que quem começou an-
tes já está bem mais a frente, 
isso ficou muito claro na visita 
à Cinpal”, destacou.

encontro faz balanço de 
programa sobre inclusão 

27 e 28 de julho é dia dos metalúrgicos participar da eleição para diretoria do nosso 
Sindicato. Haverá urnas fi xas na sede e subsedes, e itinerantes nas empresas com mais 
de 20 sócios. saiba mais no www.sindmetal.org.br 

eleiÇÃo Do 
sinDicAto 

Além disso, em resposta a 
pauta de reivindicações dos com-
panheiros do ABC, os patrões dos 
grupos Sindicel, Siescomet, Sindra-
tar e Sicetel (setores de trefilação 
de metais ferrosos e não ferrosos, 
esquadrias e refrigeração) entre-
garam uma contra-pauta, que 
inclui: congelamento de salários, 
sem reposição da inflação e au-
mento real, até 2018, e retirada de 
cláusulas sociais.

Querem nos fazer retroceder 
a níveis nunca vividos por muitos 
que hoje estão no mercado de tra-
balho. E tudo isso tem o apoio do 
governo golpista de Michel Temer, 
à serviço da Fiesp, CNI e de suas 
pautas anti-trabalhadores. Tudo 
isso agora reforçado pela eleição 
de Rodrigo Maia para a presidên-
cia da Câmara, com o compromis-
so público de impulsionar as refor-
mas da Previdência e Trabalhista. 

Não é segredo para ninguém 
que a situação não está fácil nas 
empresas metalúrgicas e na eco-
nomia nacional. Mas, o que fica 
cada vez mais escancarado é que 
o projeto do empresariado nacio-
nal ganha ritmo acelerado e apoio 
governamental. A crise econômica 
é um argumento e o desemprego a 
arma para deixar os trabalhado-
res sentindo-se acuados. E a audá-
cia em nos desafiar é grande.

Na semana passada, o presi-
dente da CNI (Confederação Nacio-
nal da Indústria), Robson Braga, 
deixou tudo isso muito evidente, 
ao dizer que o Brasil tem de es-
tar “aberto a mudanças” e seguir 
exemplos como o da França, onde 
o presidente François Hollande ig-
norou as manifestações gigantes-
cas dos últimos meses e fez uma 
reforma por decreto, que impõe 
jornada semanal de até 80h. 

Terror à serviço da redução de direitos

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

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

na luta é mais do que fundamen-
tal. Quando o Sindicato convo-
car esteja presente nas assem-
bleias e manifestações.

Até lá, os trabalhadores pre-
cisam se manter mobilizados pe-
los seus direitos. Os patrões que-
rem a flexibilização, entenda-se 
redução de direitos, da CLT e da 
Constituição.

Em nome da modernidade, o 
presidente da CNI (Confederação 
Nacional da Indústria), Robson 
de Andrade, propôs aumentar a 
jornada de trabalho de 44 para 
80 horas semanais. Esta ideia 
absurda, além de indignar o 
movimento sindical, reacendeu 
a luta pelas 40h semanais, sem 
redução salarial. O momento é 
este: contra os patrões das 80 

Em breve, estaremos inician-
do a Campanha Salarial 2016 
e sabemos que teremos muitas 
dificuldades para garantir o au-
mento salarial, diante da pos-
tura conservadora dos patrões, 
que estão aproveitando a crise 
para propor reformas na legis-
lação trabalhista e na Previdên-
cia Social, com objetivo de tirar 
direitos e benefícios e reduzir 
custos.

A luta dos metalúrgicos por 
suas reivindicações nunca foi fá-
cil e não será agora que vamos 
recuar. Vamos buscar a repo-
sição das perdas e também au-
mento real, porque entendemos 
que é com mais salário e mais 
empregos que o Brasil vai supe-
rar a crise. Portanto, a unidade 

Alerta geral!

.

.

O desemprego e a crise são 
usados de forma terrorista com a 
intenção de nos fazer baixar a ca-
beça. Mas, o efeito tem de contra-
riar as intenções patronais: Temos 
de fortalecer a luta, fortalecer o 
Sindicato, as negociações dentro e 
fora da fábrica. Esse é o nosso ca-
minho.

horas trabalhadores exigem 40 
horas semanais, já, sem redução 
dos salários!

*as opiniões expressas neste espaço não expressam necessariamete o ponto de vista do sindicato

curtAs

O Sindicato realizará na pró-
xima sexta-feira, 22, a partir 
das 18h, assembleia de pres-
tação de contas. O evento 
acontece na sede da nossa 
entidade, em Osasco.  

No próximo sábado, 23, 
acontece às 15h, mais um 
Baile Melhor Idade no Me-
talclube, que fica na Aveni-
da Luiz Rink, 501, Rochdale, 
Osasco. É uma ótima oportu-
nidade para reunir os ami-
gos, dançar uma boa música 
e fazer novas amizades.  

O Ministério Público Federal 
concluiu que as pedaladas 
fiscais não configuram cri-
mes comuns, inclusive as 
que embasam o processo 
de impeachment de Dilma 
Rousseff. Por isso que na 
quinta-feira, 14, pediu o ar-
quivamento da investigação 
do caso. O processo em curso 
no Senado avalia se Dilma 
cometeu crime de responsa-
bilidade, infração diferente 
do crime comum. Por isso a 
decisão não altera o proces-
so na Casa, mas a conclusão 
reforça a tese da defesa de 
Dilma de que não houve cri-
me nas “pedaladas fiscais”. 
[Fonte: Agências de Notícias] 

Prestação de 
contas

baile melhor 
idade

não vai ter 
golpe 

MIGUEL TORRES
Presidente da CNTM

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes

Programa reuniu iniciativas de sucesso na inclusão de defi cientes

arQuivo

SAIBA MAIS SOBRE O PROGRAMA 
WWW.SINDMETAL.ORG.BR 

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

seu Direito
Prevenção do Câncer

No último dia 15 marcou o 
Dia Nacional do Homem, uma 
data estabelecida para estimular 
os homens a cuidar de sua saúde, 
principalmente realizando os exa-
mes para detecção de câncer de 
próstata. “A data é muito impor-
tante para que se tome alguns cui-
dados, para levar o homem para o 
médico para fazer alguns exames, 

como o da próstata”, explica o mé-
dico Paulo Moura, responsável pelo 
departamento médico do Sindicato.

A realização de exames que 
garantam a prevenção do câncer é 
prevista na nossa Convenção Cole-
tiva como uma garantia que a em-
presa deve incluir durante o exame 
periódico. A garantia é válida para 
homens e mulheres. 
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ArrAiA metAlúrgico reúne 
sócios no metAlclube
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Brasileiro quer se aposentar antes de completar 60 anos, diz Datafolha. Segundo a 
pesquisa, 24% dos entrevistados querem se aposentar quando tiverem entre 56 e 60 anos 
de idade, e 21% antes disso. Apenas 24% esperam se aposentar depois dos 60 anos 

DescAnso mereciDo 

retrocesso

Presidente da cNI defende elevação 
jornada de trabalho para 80 horas

Os empresários querem 
tornar a vida do trabalhador 
ainda mais difícil, elevando 
a jornada trabalho semanal 
para 80 horas, promovendo 
uma reforma trabalhista que 
tenha como referencial a rea-
lizada na França. 

Foi o que deixou claro o 
presidente da CNI (Confede-

ração Nacional da Indústria), 
Robson Braga. “A França, que 
tem 36 horas [na verdade, são 
35 horas], passou agora para 8 
horas e até 12 horas diárias de 
trabalho”. 

Braga se refere a reforma re-
alizada por decreto presidencial 
e que passou por cima dos pro-
testos que reuniram milhares 

na França. Lá, uma das mudan-
ças da lei do governo François 
Hollande – formulada por decre-
to, sem votação dos parlamen-
tares - é a extensão da jornada 
para até 60 horas por semana. 
Até o decreto, o francês traba-
lhava 35 horas por semana, po-
dendo realizar horas extras. 

Foi um golpe contra os 

auris.imprensa@sindmetal.org.br

sAúDe e segurAnÇA

O Sindicato encerra nes-
ta quinta-feira, 21, o 37º Ciclo 
de Debates na sede da nossa 
entidade, em Osasco, a partir 
das 18h30. O tema central da 
discussão será “A responsabi-
lidade da ação conjunta para 
a inclusão de trabalhadores 
com deficiência”, com a parti-
cipação da palestrante Lucíola 
Rodrigues Jaime, que atuou 

Nos encontros que acon-
teceram em Cotia e Barueri, 
os metalúrgicos foram incen-
tivados a refletir e a discutir 
sobre as ameaças que rondam 
os direitos e a saúde dos traba-
lhadores. Na subsede de Cotia, 
o destaque foi para o ataque 
do governo do presidente inte-
rino Michel Temer ao auxílio 
doença e à aposentadoria. 

Os metalúrgicos da Cris-
moe, em Cotia, fortaleceram a 
luta pela saúde e segurança no 
local de trabalho. Prova disso 
é que participaram da eleição 
da Cipa e elegeram os com-
panheiros Nivaldo Arjona de 
Morais Junior e Jean Marcos 
Silva Oliveira para o próximo 
mandato. 

O objetivo das ações da 
CIPA é observar e relatar as 
condições de risco no ambien-
te de trabalho e solicitar me-
didas para reduzir e até elimi-
nar os riscos existentes. 

Categoria discute inclusão no 
encerramento do Ciclo em Osasco

Ameaças aos direitos e a saúde do trabalhador

Metalúrgicos da Crismoe elegem cipeiro

como superintendente Regio-
nal do Trabalho e Emprego no 
Estado de São Paulo. 

Na ocasião, o Sindicato, 
por meio do Espaço da Cidada-
nia, vai lançar o livro “Relatos 
da Inclusão – Trabalhadores 
com deficiência no setor me-
talúrgico de Osasco e Região”. 
A obra faz um resgate do pro-
tagonismo de trabalhadores 

Em Cotia, categoria conheceu as ameaças a Previdencia

líder José roberto (esq) junto aos cipeiros da crismoe cartilhas mostram trabalho de glauco para metalúrgicos

trabalhadores franceses e é o 
caminho do aprofundamento 
do golpe perseguido pelos pa-
trões. A entidade também quer 
ver aprovada a prevalência do 
negociado sobre o legislado.

Para a CNI, é preciso estar 
“aberto a mudanças”, em nome 
da competitividade. Mas, na 
verdade, este é um retrocesso, 

que vai contra a pauta traba-
lhista no Brasil, que busca re-
duzir a jornada para 40 horas 
semanais, com a perspectiva 
de gerar mais de 2 milhões 
de empregos. A declaração da 
CNI deixa clara as intenções de 
enterrar conquistas e direitos. 
Mais uma forma de nos fazer 
pagar pela crise econômica. 

com deficiências e outros 
agentes sociais que tiveram 
papel relevante na luta pela 
inclusão nas metalúrgicas.  

As inscrições para o Ciclo 
podem ser feitas na sede ou 
subsedes do Sindicato, ou ain-
da pelo  (11) 3651-7200 (ramal 
7223) ou celia.assessoria@sin-
dmetal.org.br.

Com a justificativa de 
eliminar fraudes, o governo 
interino informou que vai 
convocar quem recebe auxí-
lio-doença por mais de dois 
anos e quem está aposentado 
por invalidez para uma nova 
perícia médica para avaliar a 
continuidade do pagamento. 
“Tudo isso é conversa mole 
do Temer. [Na verdade] é 

para tornar mais difícil con-
seguir o auxílio. É a política 
de desconstrução dos direitos 
sociais”, afirmou o advogado 
especialista em Previdência, 
Antonio Rebouças. 

Na Subsede de Barueri, 
o ponto alto foi a discussão 
sobre os impactos do assédio 
moral a saúde do trabalhador. 
Por meio de exemplos reais, a 
médica Margarida Barreto, es-
pecialista no assunto, mostrou 
que o assédio pode levar a ví-
tima a depressão e até mesmo 
ao suicídio.  Por isso enfatizou 
que a luta contra o assédio 
“deve ser conjunta. Temos que 
dar visibilidade para este pro-
blema, escutar e compreender 
melhor o mundo do trabalho 
de hoje que na aparência pare-
ce ser maravilho, mas em que 
as relações de trabalho são as 
piores”, enfatizou Margarida.

dezenas de sócios do sindicato e do Metalclube se deliciaram 
com a comida típica, apresentações musicais e toda a alegria 
da família metalúrgica, no arraia, realizado em 9 de julho, 
no Metalclube.

Obra de Glauco para o Sindicato 
está em exposição no Itaú-Cultural

As tiradas do cartunista Glau-
co para a política brasileira estão 
na exposição Ocupação Glauco, 
no Instituto Itaú-Cultural, até 21 de 
agosto. Entre as obras s, estão duas 
versões de bolsa da Convenção Co-
letiva dos metalúrgicos de Osasco 
e região, ilustradas por Glauco no 

reconhecimento

início da carreira, pouco antes de ir 
para a Folha de S.Paulo. 

O horário da exposição é 
das 9h às 20h, de 3ªf a 6ªf e aos 
sábados e domingos, das 11h às 
20h e é entrada gratuita. O Itaú-
-Cultural fica na Av. Paulista, 149, 
na Bela Vista.
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companheiros da ctrens analisam proposta de Plr

Companheiros da Cofibam aprovam valor da PLR
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Na sexta-feira, 22, a partir das 11h30, é dia dos companheiros da Spirax Sarco, em 
Vargem Grande Paulista, receber a equipe da CredMetal

A luta e organização dos 
metalúrgicos da CTrens/CAF, 
em Osasco, superaram a crise 
econômica. Prova disso é que 
os companheiros conquistaram 
uma PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) de R$ 7.400, 
valor aprovado em assembleia 
realizada na quarta-feira, 14. 

A conquista é fruto da mo-
bilização dos companheiros, 
que fortalecem e acreditam no 
nosso Sindicato. “É uma das 
PLRs mais altas da nossa re-
gião. Ela só foi possível graças a 
insistência dos trabalhadores, 
que têm consciência de seus 
direitos e se mantiveram fortes 
na batalha pela PLR”, enfatizou 
o líder sindical Wilson Costa.

Wilson também destaca a 
participação dos companhei-
ros nas negociações. “A parti-
cipação da Comissão de PLR 
foi fundamental para o avanço 
nas negociações e com isso o 
objetivo dos trabalhadores foi 
alcançado”, avaliou Wilson. 

crédito barato 
A empresa também assumiu o 
compromisso de parceria com 
a CredMetal, proporcionando 
que os trabalhadores tenham 
acesso aos juros baixos e de-
mais serviços que represen-
tam vantagens os sócios. Além 
disso, a empresa se compro-
meteu a reajustar o vale re-
feição em novembro, junto ao 
reajuste da data base.

A organização na base do nosso 
Sindicato ganhou reforço. Isso 
porque na semana passada os 
companheiros da Duomag, em 
Santana de Parnaíba, elegeram 
o companheiro Gilberto Cle-
mente do Santos como o mais 
novo delegado sindical da em-
presa.

Formação O Sindicato 

unidos ao sindicato, metalúrgicos da cTrens/caF 
conquistam mais de 7 mil no acordo de PlR 

auris.imprensa@sindmetal.org.br

sinDicAto nAs emPresAs

gilberto clemente vai fortalecer luta na Duomag

Com a força do Sindicato, Securiseg garante PLR

PLR garantida na Spirax Sarco, de Vargem sindicato e trabalhadores garantem Plr na rFs Unidos, companheiros da Wap Metal fecham PLR

Duomag elege novo delegado sindical

tem trabalho para aperfeiço-
ar a atuação dos delegados 
sindicais e cipeiros na base. 
Por este motivo também tem 
ampliado a presença deles em 
cursos de formação. Exemplo 
disso é o curso ministrado pelo 
Dieese, oferecido totalmente 
gratuito pela nossa entidade, 
que abordou temáticas impor-
tantes e teve encerramento no 
sábado, 16. 

society

campeonato entra nas 
oitavas de finais

Nesta semana o 23º Cam-
peonato de Futebol Society 
entra nas oitavas de finais. 
Os jogos vão acontecer na 
terça, 19, e na quarta-feira, 
20.  Veja ao lado os times que 
se enfrentam. 

Com o fim da primeira 
fase da competição, Adelco 

horA cAmPo gruPo equiPe gruPo Jogo

19h 1 1º A MKS X UNIFILTER 4º D 41

19h 2 3º A APAX X DANFOSS 2º D 42

20h 2 2º A BUDAI X UNIVEL 3º D 43

20h 1 4º A ALCLEAN X ADELCO 1º D 44

horA cAmPo gruPo equiPe gruPo Jogo

19h 1 1º B CINPAL X WAP METAL 4º C 45

19h 2 3º B NYAÇO X RUCKER B 2º C 46

20h 2 2º B NOVEX X LICEU 3º C 47

20h 1 4º B BOSCH X TOP TAYLOR 1º C 48

DIA 19/07/2016 - TERÇA-FEIRA

DIA 20/07/2015 - QUARTA-FEIRA

Barueri Unidos ao Sindica-
to, os companheiros da Wap Me-
tal conquistaram mais uma PLR.

carapicuíba PLR ga-
rantida também para os compa-
nheiros da Cofibam. 

cotia Os trabalhadores da 
Securiseg também comemoram 

a conquista de mais uma PLR. 

Vargem Grande 
Paulista-  Na Spirax 
Sarco, os compatambém estão 
com a PLR garantida. 

embu das artes  
Na RFS, a PLR também está ga-
rantida graças a unidade dos 
companheiros. 

acORdOs de PlR

e MKS seguem invicto. Já En-
grecon, Meritor, CTrens/CAF e 
Cinpal Atlhetic se despediram 
da disputa. Anote os resulta-
dos dos jogos da semana pas-
sada: Top Taylor 2 X 0 CTrens/
CAF; Wap Metal 1 X 5 Liceu; 
Cinpal Atlhetic 3 X 4 Univel; 
Unifilter 2 X 2 Danfoss.   
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