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VISAO TRABALHISTA
RESISTÊNCIA TOTAL

Estação Criança reúne família 
metalúrgica no dia 8 de outubro
Convites estão disponíveis para sócios curtirem o dia da criançada . P4

Participe: abaixo-
assinado pelo 
fim da reforma 
trabalhista  P.3

Organizados com o 
Sindicato, companheiros 
fecham PLR. P.3

Acordos 
de PLR

Com a força do Sindicato trabalhadores da Elco fecham acordo
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Categoria aprova 
pauta e articula 
luta em defesa da 
Convenção Coletiva. P3



Transtornos 
Mentais 

das atividades do Sindicato, 
cujo valor será definido em as-
sembleia. É fundamental ter-
mos uma Convenção Coletiva 
forte, enquanto parâmetro de 
proteção; da mesma forma é 
indispensável termos um Sin-
dicato capaz de fazer a luta e, 
para isso, precisamos garantir 
a sustentação financeira da 
nossa entidade. Quem tem de 
sustentar o Sindicato são os 
trabalhadores, reconhecendo a 
necessidade de manter e defen-
der seu instrumento de luta.

Para essas cláusulas serem 
incorporadas a nossa Conven-
ção vai demandar muito empe-
nho, participação, capacidade 
de pressão da nossa categoria. 
Por isso, a categoria está em 
assembleia permanente. Isso 
significa que a pauta também 

Os companheiros e as com-
panheiras que compareceram à 
sede no sábado, 23, aprovaram 
a pauta de reivindicações da ca-
tegoria a ser entregue aos gru-
pos patronais nesta quarta,27, 
e quinta-feira,28. São quase 
duzentos itens numa pauta que 
busca manter e aprimorar os 
direitos da nossa Convenção 
Coletiva. 

Busca também defendê-la 
em relação as mudanças da re-
forma trabalhista. Por isso, in-
cluímos 19 cláusulas que visam 
anular a eficácia da nova lei 
sobre nossos direitos. São itens 
fundamentais, como o veto a 
terceirização das atividades 
fins. Também está incluída a 
previsão de uma contribuição 
dos trabalhadores (sindicali-
zados ou não) para o custeio 

Assembleia e luta permanente por direitos

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

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

.

Há 14 anos, categoria 

debatia na sede reformas 

sindical e trabalhista 

será discutida e referendada 
nas portas de fábrica, uma es-
tratégia para aumentar a com-
preensão da categoria sobre os 
riscos que corremos e aumen-
tar a participação na luta. Par-
ticipe, defenda seus direitos.
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Desemprego continua no alto
nal por Amostra de Domicílios), 
caiu. Entre maio e julho, ficou 
em 12,8%, redução de 0,8 ponto 
percentual em relação ao tri-
mestre fevereiro-abril (13,6%). 

Muita gente comemora esse 
e alguns outros resultados, 
como se a crise estivesse para 
trás. Entretanto, vários fatores 
permitem dizer que isso não é 
bem verdade, entre eles: o resul-
tado parece mais uma acomo-
dação do desemprego em alto 
patamar do que a retomada da 
geração de empregos, pois essa 
melhora costuma acontecer no 
segundo semestre de cada ano, 
quando a atividade ganha mais 
força; o IBGE mede só o desem-
prego aberto, ou seja, aquele 
que fica oculto por causa de bi-
cos ou procura descontinuada 

Em 2017, a crise econômi-
ca entrou no terceiro ano com 
perda do PIB per capita (-9,1%) 
e mais de 14 milhões de desem-
pregados, segundo o IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). O país “patina” 
na recessão. As medidas ado-
tadas pelo governo Temer, de 
aprofundamento do ajuste, des-
monte da estrutura produtiva 
e venda de patrimônio, susten-
tadas pelo discurso de “Estado 
Mínimo”, e a aplicação de uma 
agenda de reformas, rejeitada 
em quase todo o mundo, têm le-
vado a economia a retroceder a 
indicadores dos anos 1990.

No mercado de trabalho, nos 
últimos meses, a taxa de desem-
prego, medida pelo IBGE, por 
meio da Pnad (Pesquisa Nacio-

.
não aparece na pesquisa. 

Tão grave quanto o desem-
prego, ainda, é que os poucos 
postos de trabalho gerados são, 
na maioria, precários.

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

CURTAS

A redução da maioridade 
de 18 para 16 anos pode 
ser votada na quarta-feira, 
27, na Comissão de Consti-
tuição, Cidadania e Justiça 
do Senado. A redução sig-
nifica um grande retroces-
so para o país, uma vez que 
ela vai apenas dificultar a 
reeducação e reinserção 
social destes jovens. Saiba 
mais e acompanhe pelo 
www.sindmetal.org.br 

Redução da 
Maioridade 

Sexta-feira, 29, das 8h30 às 
17h, acontece a 6ª edição 
do “IPq Portas Abertas”, 
com o objetivo de chamar a 
atenção da sociedade para 
a importância de debater 
os transtornos mentais. O 
evento, que é gratuito, é 
uma realização do Institu-
to de Psiquiatria do Hos-
pital das Clínicas da USP. 
Mais informações: www.
sindmetal.org.br 

OIT mostra atuação dos 
sindicatos para inclusão

As ações dos sindicatos para 
a inclusão de pessoas com defi-
ciência foi tema de pesquisa da 
OIT (Organização Internacional 
do Trabalho), que teve sua versão 
para oa língua portuguesa lança-
da na quinta-feira, 21, na sede do 
Sindicato.  Durante o encontro, 
também ocorreu a divulgação da 
“Carta de Compromisso com o 
Trabalho Decente da Pessoa com 
Deficiência”. 

O estudo mostra que existem 
numerosos sindicatos em todo 
o mundo interessados na ques-
tão da deficiência no mundo do 
trabalho. Bem como vários deles 
têm ações para a inclusão que 
também contribuem com os ob-
jetivos estratégicos do trabalho 
decente. 

“A OIT se comprometeu a di-
vulgar a tradução nos países de 
língua portuguesa e de promo-
ver encontro na América Lati-
na, para disseminar ainda mais 
o estudo para boas práticas de 
inclusão”, enfatizou Carlos Apa-
rício Clemente, coordenador do 
Espaço da Cidadania e diretor do 
Sindicato. 

A Carta foi criada com base 
nesta pesquisa, a partir de en-
contro realizado no Dieese em 
agosto. As propostas que inte-
gram o documento estão dividi-
das em cinco eixos: convenção e 
acordos coletivos; saúde e segu-
rança no trabalho; capacitação; 
acessibilidade; e o protagonismo 
da pessoa com deficiência e as 
ações junto à comunidade. Saiba 
mais no www.sindmetal.org.br 
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Nesta semana a importância do movimento sindical é tema do Visão Trabalhista Entrevista, com 
a participação do secretário-geral do Sindicato, Gilberto Almzan, e do técnico do Dieese, Thomaz 
Jensen. Assista no www.sindmetal.org.br e conheça um pouco mais da história da organização dos 
trabalhadores e seu papel fundamental para as conquistas econômicas e sociais do país

#VTENTREVISTA 
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CLEMENTE GANZ LÚCIO

Sociólogo, diretor técnico do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatísticas

e Estudos Socioeconomicos)



3

Participe das audiências públicas do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 
Metropolitana de SP. Na região, as próximas acontecem nas Câmaras Municipais: 29/09 em Taboão 
(às 18h) e 30/09 em Cotia (às 14h). Acompanhe calendário no www.sindmetal.org.br  
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CAMPANHA SALARIAL 2017

Categoria aprova pauta da luta por 
direitos e assembleia permanente
cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

Os metalúrgicos de Osasco 
e região estão em assembleia 
permanente para discutir e re-
ferendar a pauta de reivindi-
cações nas portas de fábrica e 
avançar com a organização da 
luta para garantir os direitos da 
Convenção Coletiva. A decisão 
foi tomada no sábado, 23, na as-
sembleia que aprovou a pauta 
da Campanha Salarial 2017. 

Após as explicações do 
nosso presidente Jorge Naza-
reno, a categoria deliberou 
pela assembleia permanente 
por conta das incertezas da 
nova legislação trabalhista, 
sem prejuízos das delibera-
ções da assembleia. Com isso, 
visando a plena participação 
de todos, o Sindicato vai levar 
a discussão para a categoria 
referendar nas portas de fá-
brica.  Essa é uma estratégia 
de fortalecimento da resis-
tência a ofensiva patronal 
que visa enfraquecer a nossa 
Convenção Coletiva, com a 
entrada em vigor da reforma 
trabalhista.

Por isso, além da renova-
ção da Convenção Coletiva, a 
pauta inclui 19 reivindicações 
que buscam blindar os nossos 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES BLINDA CATEGORIA  
CONTRA REFORMA TRABALHISTA

direitos. Ela inclui: não a ter-
ceirização das atividades fins, 
acompanhamento das homo-
logações pelo Sindicato, veto a 
acordos individuais e ao traba-
lho intermitente, contribuição 
para a manutenção do Sindi-
cato enquanto instrumento de 
luta, entre outras.

Os companheiros aprova-
ram a estratégia. “A pauta foi 
muito bem explicada. Não só o 
valor do aumento, o que está 
em jogo é a legislação traba-
lhista. A gente tem de brigar 
por isso mesmo”, defendeu 
um companheiro de Osasco.

Para outro companheiro, 
de Taboão da Serra, não po-
demos admitir que vão para 
frente negociações sem a par-
ticipação do Sindicato, como 
previsto na reforma trabalhis-
ta. “Já fiz parte de comissão de 
negociação e vi que é muito 
difícil conversar com o patrão. 
Eles são inflexíveis”, definiu.

A pauta será entregue aos 
grupos patronais nesta quarta 
e quinta-feira, 27 e 28. A data 
anteriormente prevista era 
terça-feira, porém, por conta 
da agenda patronal precisou 
ser alterada.

Abaixo-assinado para revogar reforma

Além das manifestações 
de rua e nas portas de fábri-
ca, o Sindicato participa da 
campanha de coleta de assi-
naturas para um Projeto de 
Iniciativa Popular pela revo-
gação da reforma trabalhista, 
prevista para entrar em vigor 
em 11 de novembro. 

Para participar, é preciso 
preencher a lista de apoiamen-
to, disponível com os diretores, 

na sede/subsedes e também 
no www.sindmetal.org.br. A 
lista deve ser preenchida por 
munícipio de residência dos 
apoiadores, não deve conter 
rasuras e precisa constar nome 
completo, endereço, título de 
eleitor e assinatura.

A meta é reunir 1,5 milhão 
de adesões. Participe! As fichas 
preenchidas devem ser entregue 
no sindicato ou aos diretores.
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Com a força do Sindicato, mais 
companheiros fecharam a úl-
tima semana com a certeza de 
que irão receber PLR (Partici-
pação nos Lucros ou Resulta-
dos). Confira:

TABOÃO DA SERRA: Fechado 
acordo na Bomax, Elco e Car-
mona.

COTIA: Os companheiros da 
Feva também garantiram sua 
PLR.

JANDIRA: PLR também asse-
gurada na São Raphael, graças 
a força e unidade do Sindicato 
com os trabalhadores.

A participação do Sindicato 
nas negociações e na organiza-
ção da luta é um dos itens reti-
rados pela reforma trabalhis-
ta. Pela nova lei, a negociação 
será somente entre patrões e 
trabalhadores. Participe da 
luta da Campanha Salarial e 
não permita a destruição de 
nossos direitos.

Semana recheada de acordos de 
PLR, negociados pelo Sindicato 

Bomax

Feva

Narayama / Carmona São Raphael

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
X

Dúvidas: cristiane.imprensa@sindmetal.org.br
SEU DIREITO

Garantir que a Convenção Coletiva e acordos sejam negociados com 
o Sindicato e só assim tenham mais valor que a legislação vigente;

Garantir a manutenção das garantias e direitos adquiridos firmados 
em acordos ou na Convenção Coletiva;

Vedar a terceirização e a contratação de autônomos para ativi-
dades fins;

Garantir que o Sindicato acompanhe as homologações;
Preservar o direito de o trabalhador demitido apresentar recla-

mações na Justiça do Trabalho;

Integrar gratificações, abonos, ajuda de custo na remuneração 
dos trabalhadores;

Proibir contrato individual e contrato de trabalho intermitente e garantir 
que outras formas de contratação somente possam ser feitas se houver ne-
gociação com o Sindicato;

Obrigar as empresas a negociar com o Sindicato sempre que 
desejar fazer despensas coletivas;

Garantir ao Sindicato a organização e realização das eleições de 
comissões de representantes em empresas com mais de 100 traba-
lhadores. Que o Sindicato participe do funcionamento da comissão. 

Que acordos para compensação de horas, redefinição de intervalo, fé-
rias somente sejam válidos se houver participação do Sindicato;



A Patrulha Canina vai 
invadir o Metalclube tor-
nando a recepção desta 
10ª edição da Estação 
Criança muito mais diverti-
da. A atividade é uma das 
atrações mais esperadas 
pela família metalúrgica e, 
neste ano, acontece no dia 
8 de outubro (num domin-
go), das 10h às 16h.

A Estação é um even-
to totalmente programado 
e direcionado para toda 
a família. Ela é prepara-
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PISCINA DE 
BOLINHAS

TOURO 
MECÂNICO 

FUTEBOL
DE SABÃO PULA-PULA

Evento realizado há dez anos 
anualmente pelo Sindicato já fez o 
dia de pelo menos mais de 20 mil 
crianças da região mais feliz. Todo 
ano, a família metalúrgica é surpre-
endida com uma nova atração, que 
arranca boas gargalhadas de todos. 

A atividade é mais um momen-
to de confraternização e de mo-
bilização da categoria, na qual os 
trabalhadores repõem as energias 
para a luta em defesa de seus di-
reitos 

DEZ ANOS 
de ESTAÇÃO
CRIANÇA 

Retire seu 
convite 

até 5ª feira, 
5/10 na sede e 

subsedes 

1
2

1
2

CONVITE ADULTO

CONVITE INFANTIL
1 A 14 ANOS

Guloseimas, como: algodão 
doce, cachorro quente e pipoca, 
serão grátis para crianças de 1 a 
14 anos. Basta adquirir a cartela de 
alimentação logo na entrada. Água 
e refrigerante serão distribuídos na 
“faixa” para todos. 

Neste ano, a Estação também 
terá um cardápio mais variado, 
com cachorro quente, pastel 
salgado e doce, lanche de carne 
louca, batata frita e churrasco. 
Tudo a preços acessíveis. 

ATENÇÃO 

CONVITES 
Gratuitos, devem 
ser retirados até 5 
de outubro, na sede, 
subsedes ou no 
Metalclube, mediante 
apresentação da 
carteirinha de sócio 
do Sindicato ou do 
clube, bem como 
os documentos 
dos dependentes. 
Também podem ser 
retirados pela esposa 
ou esposo do sócio. 

OS CONVITES 
SÃO GRATUITOS E 
LIMITADOS. RETIRE 
JÁ O SEU

SEGURANÇA 
As piscinas estarão 
fechadas e cada 
família deverá se 
responsabilizar por 
seus dependentes. 
É aconselhável 
que as crianças 
compareçam com 
roupas e calçados 
confortáveis. 

às 16hdas 10h da  pelo Sindicato, com o 
apoio da Sicoob CredMetal 
e do Metalclube. Ao longo 
do dia, os pequenos vão 
encontrar brinquedos es-
palhados por todo o clube. 
Também vão assistir ao 
teatro de fantoches com o 
tema Fundo do Mar.

Informação também 
não vai faltar. A família 
metalúrgica terá à dispo-
sição tendas com informa-
ções importantes sobre a 
nossa Campanha Salarial, 
sobre os ataques aos direi-
tos dos brasileiros, com as 
reformas e a terceirização. 
Além de orientações indis-
pensáveis sobre a saúde 
da mulher, passadas pela 
Libbs Farmacêutica. 

PROGRAME-SE  
Não deixe 
SEU FILHO 
DE FORA 

VEM AÍ ESTAÇÃO CRIANÇA 10

29/09, às 19h30, saiba o que está por trás da implantação do ensino integral de Alckmin, e participe 
do abaixo assinado contra a medida, que exclui a vontade de pais, alunos e professores. A atividade 
acontece no Sindicato dos Condutores, na rua Presidente Castelo Branco, 56, Centro de Osasco  

NÃO FECHEM 
NOSSAS ESCOLAS

ESTAÇÃO CRIANÇA 10


