
Categoria se prepara para 
defender Convenção Coletiva
Sindicato faz intensa movimentação nas portas de fábrica da região. P3

Temer quer 
liquidar 
patrimônio 
nacional P.3

Inclusão 
é tema de 
encontro no 
Sindicato no 
dia 21 P.4
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Semana repleta 
de negociações vitoriosas 
de PLR, em empresas como 
Conaut, Reka, Onix, entre 
outras. P.3

Equipe de Barueri ficou em 
primeiro lugar, na disputa com 
a Bar 100 Lona Liceu. Terceiro 
lugar ficou com a MKS e terceiro, 
com a Wap Metal 2. P.4

Acordos 
de PLR

Adelco é a 
campeã de 2017
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CRIANÇACRIANÇACRIANÇACRIANÇACRIANÇA
ESTAÇÃO

DIVERSÃO 
GRATUITA 

PARA TODA 
A FAMÍLIA.

Convites disponíveis 
a partir de 13 de 

setembro, na sede 
e nas subsedes. 

Participe. P4

10

Multivisão Liceu

Alvorada Dinatecnica

Com o Sindicato, companheiros da Reka garantem PLR



deira liquidação.
O melhor instrumento con-

tra tudo isso é a luta. Por isso, 
companheiros, a pauta da 
Campanha Salarial 2017 inclui 
itens fundamentais como o re-
ajuste salarial, mas, sem dú-
vidas, acreditamos que a pre-
ocupação de todos nós cresce 
à medida que temos uma re-
forma trabalhista que preten-
de aniquilar com os ganhos 
acumulados ao longo de déca-
das de luta, consolidados na 
nossa Convenção Coletiva. Se 
não lutarmos, não vamos ter 
nem CLT nem Convenção para 
nos garantir.

A luta é unificada, metalúr-
gicos das mais diferentes regi-
ões do país assumiram o com-
promisso de solidariedade e 
força para barrar qualquer ata-
que a direitos. Temos a convic-

Os muitos ataques a sobera-
nia nacional e aos direitos dos 
trabalhadores não dão mar-
gem a comemoração do Dia 
da Independência, este 7 de se-
tembro. Somamos voz aos inú-
meros movimentos sociais que 
terão na data mais um marco 
na luta por democracia, contra 
as reformas e a venda do patri-
mônio nacional. 

Semana passada, o governo 
anunciou o plano de fazer 54 
privatizações, incluindo a Ele-
trobras e a Casa da Moeda. Ao 
mesmo tempo também anun-
ciou o fim da reserva do cobre, 
uma área de proteção ambien-
tal e reserva indígena, na Flo-
resta Amazônica. Depois dos 
inúmeros protestos, o governo 
suspendeu a última medida, 
mas ela pode entrar em vigor 
daqui a 120 dias. É uma verda-

Nada a comemorar neste 7 de setembro

JORGE NAZARENO
Presidente  do Sindicato dos 

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

.

Há 17 anos, Associação 

Eremim comemorava 

seu primeiro aniversário

ção de que uma forte resistên-
cia precisa ser construída para 
barrar os ataques. Para isso, o 
Sindicato é o seu instrumento de 
luta, fique sócio e construa a re-
sistência a todos estes ataques e 
para buscarmos um país de fato 
desenvolvido e soberano.

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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12,8% é a taxa de desemprego no trimestre encerrado em julho, a qual teve uma leve queda puxada 
pelo aumento do emprego informal, em relação ao encerrado em abril. As informações são do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística) 

INFORMALIDADE 

CURTAS

O Sindicato foi eleito pela 
sociedade civil de Osasco 
para compor o PDUI (Plano 
de Desenvolvimento Urbano 
Integrado) da RMSP (Região 
Metropolitana de São Paulo). 
O presidente Jorge Nazareno 
e o diretor Alex da Força, 
serão titular e suplente, 
respectivamente, no 
segmento dos trabalhadores. 
O objetivo do PDUI é traçar 
as diretrizes que vão orientar 
o desenvolvimento urbano 
e regional. Saiba mais no 
www.sindmetal.org.br 

PDUI-RMSPProdução 
na Volks

EDUARDO METROVI CHE

A Volkswagen vai voltar a 
operar em três turnos no 
ABC paulista, o que não ocor-
re há dois anos. Isso graças à 
produção de dois novos car-
ros: o Polo e o Virtus. Hoje a 
fábrica opera em apenas um 
turno e tem 680 funcionários 
em lay-off (contratos sus-
pensos) e 1,5 mil em férias 
coletivas. Também serão 
suspensas algumas medidas 
adotadas nos últimos anos 
para reduzir a produção. 
[Fonte: O Estado de SP] 

Privatização representa 
mais um duro golpe ao país 

O pacote de privatizações 
anunciado pelo governo Temer 
representa mais um duro golpe 
ao país. Com a geração e trans-
missão de energia nas mãos de 
multinacionais estrangeiras, no 
caso da Eletrobras, o país perde-
ria o controle de uma área estra-
tégica para o desenvolvimento 
nacional. O assunto é destaque 
do VTEntrevista desta semana. 

“Ao privatizar, o [governo] 
está entregando a soberania 
nacional, o interesse do povo 
brasileiro na mão de estatais es-
trangeiras”, enfatizou Eduardo 
Annunciato, o Chicão, Presiden-
te do Sindicato dos Eletricitários 
de São Paulo, ao Visão Trabalhis-
ta Entrevista. 

O dirigente também ressal-
tou que a entrega ao capital pri-

vado traria, ainda, o aumento 
das tarifas de energia para a po-
pulação, uma vez que a empre-
sa passaria a ter como principal 
objetivo a obtenção de lucro. “Os 
cálculos de especialistas do setor 
é de que aumente 16% a energia 
já no primeiro ano, se acontecer 
a privatização da Eletrobras”, 
destacou Chicão. 

Retrocesso 
Enquanto o governo Temer 

garante os lucros dos capitalistas, 
o povo brasileiro amarga per-
da de direitos, desemprego em 
massa e queda da renda. Assista 
este e outros programas sobre as 
ameaças contra os trabalhadores 
no www.sindmetal.org.br 

praticado contra nós, mulheres. 
Os ataques acontecem nos 

diferentes espaços: dentro de 
casa, no transporte público, no 
trabalho. Qual é a mulher que 
não tem medo de ser estuprada 
ao descer do ônibus, tarde da 
noite, no caminho de casa? Ape-
sar de termos leis como a Maria 
da Penha, a cultura da impuni-
dade está relacionada também 
com o desconhecimento que 
atinge as próprias autoridades.

Em tempos de tantos retro-
cessos, é necessário que façamos 
um movimento para impedir o 
avanço da violência contra as 
mulheres. Lembrando que a dis-
criminação e a opressão só ten-
dem a aumentar com reformas 
como a trabalhista, cujas conse-
quências da precarização terão 

Os dois ataques praticados 
por Diego Ferreira de Novais, de 
27 anos, na última semana, que 
ejaculou e esfregou seu órgão se-
xual em passageiras de transpor-
te coletivo em São Paulo, e a pos-
tura da Justiça diante do caso, 
trouxe para a mídia e para todos 
nós o horror da violência contra 
mulher. Diego já havia cometido 
o mesmo crime outras 17 vezes e, 
na semana passada, foi liberado 
por uma interpretação de que o 
caso não era de estupro, mas de 
importunação ofensiva ao pu-
dor. Ganhou a liberdade e voltou 
a praticar o ato no sábado, 2. O 
caso expôs também o quanto as 
leis e os homens que encarrega-
dos de faze-las valer precisam 
evoluir e se adequar para coibir o 
massacre cotidiano da dignidade 

Horror e a luta no combate a violência contra mulher.

peso extra sobre as mulheres. 
A mudança cultural de que 

precisamos depende da ação 
mais efetiva das autoridades e 
ao mesmo tempo de uma aliança 
entre homens e mulheres para 
provocar as devidas autoridades 
a agir, inclusive mudando leis. 
Os homens precisam apoiar, ter 
atitudes que evitem banalizar as 
situações, precisam estar aten-
tos e ser nossos parceiros no en-
frentamento, até mesmo porque 
esposas, mães e filhas podem ser 
as próximas vítimas. 

CLAUDIA REGUELIN, CREUSA 
DE OLIVEIRA, ETELVINA GUIMARÃES, 

GLEIDES SODRÉ E MÔNICA VELOSO

Diretoras do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Osasco e Região
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O julgamento das ações so-
bre o amianto, ocorrido em 24 de 
agosto no STF (Supremo Tribunal 
Federal), teve um resultado vito-
rioso para a luta contra a fibra. 
Isso porque a maioria dos minis-
tros decidiu, por oito votos a dois, 
que o estado de São Paulo pode 
proibir a produção e a venda do 
amianto da variedade crisotila.

Na mesma sessão, o STF tinha 
decidido, por cinco votos a qua-
tro, que a lei federal que autoriza 
a produção e venda do amianto 
inconstitucional. Mas os minis-

tros não declararam a lei como tal 
porque o quórum não foi atingido. 

Após o julgamento, a presi-
dente do Supremo Tribunal Fede-
ral, Cármen Lúcia, esclareceu, por 
meio da assessoria de imprensa, 
que a decisão tomada na ação de 
São Paulo derrubou a regulamen-
tação do uso do amianto crisotila 
em todo o território nacional.  

Ainda há outras ações diretas 
de inconstitucionalidade a serem 
analisadas pelo STF, mas o julga-
mento será remarcado para data a 
ainda ser definida. [Com Agências 
de Notícias]

Luta contra o amianto tem 
vitória histórica

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br
SEU DIREITO
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até 65% de todos os trabalhos existentes serão eliminados pela inteligência artificial. Foi o que 
afirmou Jim Yong Kim, presidente do Banco Mundial, na semana passada durante debate na 
Argentina 

ALERTA
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CAMPANHA SALARIAL 2017

Metalúrgicos fortalecem organização para 
resistir a destruição da Convenção Coletiva

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

As últimas semanas foram 
de agitação nas portas das me-
talúrgicas de Osasco e região, 
com as assembleias de chamado 
para os seminários, realizados 
nos dias 26 de agosto e 2 de se-
tembro, e também de prepara-
ção para o Dia Nacional de Lutas 
unificado com os metalúrgicos 
de todo o país. 

O resultado é que no sá-
bado tivemos seminários, em 
Taboão da Serra, Osasco, Cotia 
e Barueri, bastante participa-
tivos e representativos, com 
a presença, em média, de me-
talúrgicos de pelo menos 20 
empresas, em cada um deles. 

Trabalhadores indignados com 
a possibilidade de perder di-
reitos. “O desemprego assusta, 
mas a gente tem de lutar”, afir-
mou um companheiro de Ba-
rueri. Perguntado sobre o que 
mais assusta na reforma traba-
lhista, ele disparou: “negociar 
direto com o patrão. Não dá”.

Por isso, o Sindicato fez um 
chamado: “Qualquer solução 
que tivermos que buscar vai ter 
de ser coletiva, tem de ser na 
luta por um objetivo comum e 
junto com o Sindicato”, orientou 
o presidente, Jorge Nazareno.

O foco é proteger a nossa 
Convenção Coletiva da des-

Presidente Jorge reforça: a luta é coletiva e com o Sindicato

Secretário-geral, Gilberto, convoca categoria para agenda de luta

AnCae

Cabo de Aço São José

Conaut OnixEletroLuminar
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Diretor Everaldo alerta sobre as ameaças das reformas de TemerCompanheiros da região de Barueri demonstram força e unidade

truição pretendida pelos pa-
trões, com a aplicação da re-
forma trabalhista.

Esquenta 
A vice-presidente do Sindi-

cato, Mônica Veloso, destacou o 
peso diferenciado que tem essa 
Campanha Salarial. “Vamos 
trabalhar uma campanha uni-
ficada com os metalúrgicos de 
todo o Brasil. Vamos fortalecer 
a nossa campanha e a dos de-
mais sindicatos que têm data-
-base neste segundo semestre”, 
destacou Mônica, que também 
é vice-presidente da CNTM 
(Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos). 

O conjunto dos 53 sindi-
catos metalúrgicos do Estado 
de São Paulo, filiados a nossa 
Federação também reforçou o 
compromisso com a luta uni-
tária, em plenária realizada 
na terça-feira, 29.

As ações unificadas vão 
desde participar de assem-
bleias em outras bases e 
apoiar greves, até o Dia Nacio-
nal de Lutas, que será no pró-
ximo dia 14. 

Será lançado nesta terça-
-feira, 5, a campanha Movi-
mento Resistência Por Um 
Brasil Melhor. São 22 confede-
rações trabalhistas, que repre-
sentam mais de 80 milhões de 
trabalhadores, reunidas com o 
objetivo de barrar a reforma 
trabalhista (lei 13.467/2017) e 
a reforma da Previdência. 

A campanha busca infor-
mar a população como um 
todo e as categorias sobre o 
desmonte da legislação traba-
lhista e previdenciária. Have-
rá cinco comitês encarregados 

22 entidades lançam movimento 
em defesa de direitos

RESISTÊNCIA

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

O Sindicato tem organizado 
ainda mais a categoria na luta por 
nenhum direito a menos, e a PLR 
faz parte daqueles que os meta-
lúrgicos não abrem mão. A mobi-
lização tem dado ótimos resulta-
dos, prova disso é que os acordos 
só crescem na região. 

ACORDOS 
EMBU DAS ARTES - os trabalha-
dores da Conaut apostaram na 
mobilização e estão com a PLR 
garantida 
Cotia - Vitória também para os 
companheiros da Eletroluminar, 
da Reka, JL e da Onix que com-
preendem a importância da orga-
nização no local de trabalho para 
que os direitos sejam mantidos. 
Prova disso que conquistaram 
PLR, com o apoio do Sindicato. 

Osasco - Os companheiros da 
Ancae e da Cabo de Aço São José 
confiaram no Sindicato e fecha-
ram mais uma PLR

Organização na base rende mais PLR 

de mobilizar os trabalhadores, 
além de colher assinaturas 
para um abaixo-assinado para 
aprovar um projeto de lei de 
iniciativa popular que revoga 
as reformas, a ser entregue em 
novembro.

Entre as entidades parti-
cipantes, estão a CNTM (meta-
lúrgicos), CNTI (trabalhadores 
na indústria) e CNTA (alimen-
tação), entre outras. O lança-
mento da campanha pode ser 
acompanhado pelo www.fa-
cebook.com/ResistenciaMovi-
mento, a partir das 10h.



2º lugar - Bar 100 Lona Liceu 4º lugar - Wap Metal 2
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O Metalclube vai funcionar em horários especiais neste feriado prolongado. Fique de olho no www.
metalclube.sindmetal.org.br. Já na sede e subsedes não teremos atendimento. Divirtam-se! 7 DE SETEMBRO 

FIQUE SÓCIO E FORTALEÇA A LUTA POR NOSSOS DIREITOS

Solicito minha inscrição no quadro desta entidade de acordo com as normas estatutárias em vigor. Direitos de associação válidos após desconto da primeira mensalidade. Autorizo desconto em folha.

Osasco, ________de __________________de___________.                  Assinatura__________________________________________________

Nome*                                  Sexo         F             M 

Local de Nasc.                         Data de Nasc.   Nome da mãe*     

 

Estado Civil             solteiro              casado(a)                    separado(a)         viúvo(a)        amasiado(a)              outros       Nº de � lhos       

Cel. (            )               Tel. Res. (            )                  Tel. Com. (              )

E-mail

Endereço*

Nº*                                    Compl.                                                    Bairro*

Cidade        Estado CEP

OUTRAS FORMAS DE CONTATO:             Facebook                                                                                                                    

Preenchimento obrigatório (*) 

EMPRESA*                 Cidade*

Admissão*                           Função                              CTPS Nº   

Série                    RG*                                                 CPF

ESCOLARIDADE              fundamental                  ensino médio                superior                 pós-graduação

** de acordo com 
o Censo2010 - IBGE

Branca

Preta 

Amarela

Indígena

Parda

Cor ou raça é**

RECORTE E ENTREGUE AOS DIRETORES OU NA SEDE/SUBSEDES

CAMPEONATO

Adelco leva o título do 24º Campeonato de Futebol 
Society, em final com a Bar 100 Lona Liceu
cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

A Adelco foi a grande vi-
toriosa do 24º Campeonato de 
Futebol Society. A final foi dis-
putada no último dia 26 contra 
o Bar 100 Lona Liceu. O placar 
ficou em 6 a 4.

O campeão também ficou 
com os troféus de goleiro me-
nos vazado, Maycon Coelho, 
e de artilheiros: Erick Alberto 
da Cruz, com 22 gols, e Rogério 
Gomes, que emplacou 19 gols.

A Adelco fez uma campa-
nha marcada por goleadas, na 
estreia venceu a Budai com 
placar de 16 a 1. Mas na final 
a tensão e a fome de vitória 
da Bar 100 Lona Liceu impe-
diram que a Adelco fizesse um 
placar muito ampliado.

MKS em terceiro
O time MKS levou o troféu 

de terceiro colocado, após ven-
cer por 4 a 1 a disputa contra 
a Wap Metal 2. O atacante An-

derson Abreu dos Reis avaliou 
positivamente a competição e 
comemorou o resultado. “O re-
sultado que a gente queria era 
estar na final, mas ficamos em 
terceiro, consequência do bom 
desempenho do time”. 

O diretor João Batista, 
membro do Departamento de 
Esportes do Sindicato, agrade-
ceu o empenho, participação 
e o respeito de todos os times. 
“Agradecemos a todos que de-
monstraram comprometimen-
to com a realização do Campe-
onato de Society”.

Outra disputa 
Passado o Campeonato, o 

presidente do Sindicato, Jorge 
Nazareno, incentivou os tra-
balhadores a concentrarem, 
agora, suas forças em outra 
disputa: a luta para defender os 
direitos. “Temos uma disputa 
ainda pior”, orientou.

Campeão - Adelco 3º lugar - MKS

Clemente apresenta estudo da OiT a sindicalistas de SP

O Sindicato será palco em 
21 de setembro do lançamento 
de pesquisa da OIT (Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho), que identificou a atuação 
de mais de 50 sindicatos na in-
clusão das pessoas com defici-
ências no local de trabalho. O 
encontro acontecerá na sede, 

Sindicato divulga Pesquisa da OIT e mostra 
resultado sobre debate pela inclusão

INCLUSÃO

a partir das 8h30, e também 
vai apresentar os resultados 
do debate sobre uma ação sin-
dical mais inclusiva. 

No debate, realizado em 
29 de agosto no Dieese, diri-
gentes sindicais de várias ca-
tegorias e militantes pela in-
clusão conheceram o estudo 

da OIT e fizeram propostas de 
estratégias para uma inclusão 
mais justa e eficiente no local 
de trabalho, que foram con-
densadas em 1º de setembro 
na Fundacentro. Para conhe-
cer o estudo e as propostas su-
geridas, inscreva-se pelo celia.
assessoria@sindmetal.org.br. 


