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Racismo e 
precarização 
do trabalho 
matam P.2

Sócios têm 
descontos em 
várias setores P.4

Cresce número de metalúrgicos 
com reajuste e direitos  garantidos P.3

Sócios da entidade 
e seus dependentes 
têm agora mais uma 
opção de atendimen-
to médico de qualida-
de e segurança. Par-
ceria foi fechada para 
atender uma reivin-

dicação da categoria 
por planos de quali-
dade e acessíveis. 

Há 30 anos no 
mercado, a Plena 
Saúde conta com 
dois centros médi-
cos em Osasco e Ca-

rapicuíba. Além de 
rede credenciada em 
Osasco, Carapicuíba, 
Barueri, Itapevi, Co-
tia, Santana de Par-
naíba, Jandira, Embu 
das Artes e Taboão 
da Serra. P. 4A Diretoria visita centro médico da Plena Saúde

Trabalhadores da Protec, em Cotia, estão entre os companheiros que já estão com o salário reajustado
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Sindicato fecha parceria com Plena Saúde

Centrais 
definem 
calendário
de luta P3



Diretores debatem 
conjuntura com Zé Dirceu 

Os diretores do Sindica-
to debateram na quarta-fei-
ra, 2, a conjuntura econômi-
ca, política e sindical com 
José Dirceu, ex ministro-che-
fe da Casa Civil (durante o 
Governo Lula). O bate papo 
aconteceu pelo aplicativo 
Zoom. 

Durante o encontro, José 
Dirceu falou sobre o prota-

gonismo do Sindicato em 
vários momentos marcantes 
da história do país, como na 
luta contra a ditadura, pela 
redemocratização do país e 
pelo Fora Collor. Também 
enfatizou a necessidade da 
união das forças democrá-
ticas para barrar o autori-
tarismo e o retrocesso no 
Brasil. 
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Há 30 anos, metalúrgicos de Osasco 

e região engrossavam em Osasco o 

movimento Fora Collor 
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O assassinato do imigrante 
congolês Moïse Kabagambe, em 
24 de janeiro, está inserido em 
um contexto de racismo estrutu-
ral e precarização do trabalho. 
O jovem, de apenas 24 anos, foi 
espancado até a morte por um 
grupo de homens, depois de co-
brar dois dias de trabalho num 
quiosque, localizado na praia da 
Barra, no Rio de Janeiro. 

Segundo informações divul-
gadas pela grande imprensa, 
todos no quiosque trabalha-
vam como “comissionados” na 
praia. Eles ofereciam bebidas, 
petiscos e recebiam apenas uma 
comissão sobre aquilo que con-
seguiam vender. No entanto, 
a morte de Moise mostra que, 
mesmo pouco, o receber não era 
tão simples assim. 

O caso, que ganhou reper-
cussão nacional e internacio-
nal, é um triste e cruel exemplo 
das consequências do racismo 
estrutural e do trabalho precá-
rio, que, na maioria das vezes, 
é ocupado pela mão de obra ne-
gra. Trata-se de uma discrimi-
nação histórica que se estende 
aos imigrantes e refugiados.

As mudanças na legislação 
trabalhista, com a reforma de 
2017, e a redução de verbas para 
fiscalização de condições de tra-
balho deixaram os trabalhado-
res largados a própria sorte. E 
penalizam ainda mais aqueles 
que fazem parte das minorias, 
como negros, mulheres, povos 
indígenas, deficientes, homosse-
xuais, travestis e transgêneros. 

Basta de racismo. Quando 

ele não mata, ele explora. Vamos 
juntos, unir as nossas forças pela 
revisão da reforma trabalhista, 
que contribuiu ainda mais para 
deixar um grupo de trabalhado-
res a mercê da própria sorte. Jus-
tiça para Moise e reparação para 
toda classe trabalhadora, já! 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

Precarização do trabalho e racismo matam .

ARQUIVO SINDMETAL

Adicione o nosso número (11) 9 6078-0209, envie um “OI” 
e receba notícias das principais lutas dos metalúrgicos de 
Osasco e região. Neste canal, você também pode enviar 
dúvidas, denúncias e sugestões. 

SINDZAP
WHATSAPP DO SINDICATO 

Diretoria debateu temas importantes com Zé Dirceu O boletim “De olho nas 
negociações”, publicado na 
semana passada pelo Dieese 
(Departamento Intersindical 
de Estudos e Estatísticas So-
cioeconômicas), confirma que 
os trabalhadores vivem no in-
ferno bolsonariano.

Só 15,8% dos reajustes sa-
lariais negociados em 2021 ti-
veram ganhos reais. A maior 
parte das negociações coletivas 
do ano passado ficou abaixo 
da inflação (47,7%) ou apenas 
repôs as perdas inflacionárias 
(36,6%). Brutal arrocho dos sa-
lários!

Em entrevista à Agência 
Sindical, Fausto Augusto Jú-
nior, coordenador-técnico do 
Dieese, pondera que “há uma 

relação de causa e efeito entre 
a Reforma Trabalhista [im-
posta no governo golpista de 
Michel Temer] e as perdas nas 
negociações coletivas. Não é 
o único fator, mas tem muito 
peso”.

Após a “deforma” do traíra, 
“que passou a vigorar em no-
vembro de 2017, a classe traba-
lhadora só perdeu... Em 2018, 
primeiro ano de aplicação da 
reforma neoliberal de Temer, 
as perdas ante a inflação fica-
ram em 9,3%.

No ano seguinte, as nego-
ciações coletivas acumularam 
perdas de 23,7%. Em 2020, 
chegou a 27,9% o índice de 
acordos coletivos abaixo da in-
flação. No ano passado, 47,7% 

dos acordos não conseguiram 
repor a inflação acumulada”.

E a situação só tende a pio-
rar no próximo período. Estu-
dos apontam que a economia 
terá crescimento próximo do 
zero em 2022. 

Bolsonaro impõe arrocho.

ALTAMIRO BORGES,
Jornalista. É coordenador do Centro de 

Estudos de Mídia Barão de Itararé

CURTAS

Como resgatar o país da legisla-
ção que precarizou o trabalho, 
cassou direitos e tentou anular 
a ação sindical contando com 
amplo apoio da mídia? Para 
responder a estas e outras per-
guntas, o Centro de Estudos da 
Mídia Alternativa Barão de Ita-
raré realiza nesta terça-feira, 8, 
a Live “Deforma Trabalhista na 
Berlinda”, a partir das 19h. Par-
ticipam do debate: Ana Georgi-
na Dias, Economista do Dieese, 
Clemente Ganz Lúcio, do Fó-
rum das Centrais Sindicais, Ju-
vandia Moreira, Presidenta da 
Contraf-CUT, e Antonio Augusto 
de Queiroz, consultor do Diap. 
Você pode acompanhar a Live 
nos canais do Barão, no face-
book e Youtube.

“Deforma 
Trabalhista” 

Os diretores do Sindicato se reuniram  nos dias 3, 4 e 5 de 
fevereiro no Metalcamp para planejar as ações e atividades 

de 2022. Algumas estratégias já foram iniciadas e serão 
aprofundadas nos próximos dias para reforçar a luta em 

defesa e ampliação dos direitos da categoria. 

Planejamento 2022
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O Congresso da Espanha apro-
vou em 3 de fevereiro uma re-
forma Trabalhista elaborada 
pelo governo de Pedro Sánchez 
(PSOE) que reverte retrocessos 
implementados em 2012.Entre 
os pontos principais estão o 
fim do trabalho intermitente e 
a valorização dos contratos por 
tempo indeterminado.

Vitória na 
Espanha 

O governo Bolsonaro é consi-
derado “ruim” ou “péssimo” 
por 53% dos brasileiros. Outros 
27% consideram “ótimo” ou 
“bom”. Os dados são da pesqui-
sa PoderData realizada em 31 
de janeiro e 1º de fevereiro.

Queda livre 
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126.500 utilitários, caminhões e ônibus foram licenciados em janeiro, o que 
representa uma queda de 31,64% na comparação com o mês anterior. Já em relação 
a janeiro de 2021, a baixa foi de 15,79%. Os dados são da Fenabrave (Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

QUEDA NAS 
VENDAS 

UNIDADE 

As negociações por re-
ajuste e convenção coletiva 
seguem firmes nas fábricas 
de Osasco e região. Nos úl-
timos dias, a mobilização e 
confiança dos trabalhadores 
no Sindicato garantiram o re-
ajuste salarial e a renovação 
da convenção coletiva a mais 
metalúrgicos da região. Entre 
eles, os que trabalham na Cro-
ni (SINDISUPER), Sirus (Grupo 
10) e Protec (Grupo 10). 

Em nenhum dos acordos 
já fechados, houve retirada 
de direitos ou reajuste abaixo 
da inflação. Na Croni, além 
do reajuste e direitos, os com-
panheiros conquistaram PLR 

Sindicato fecha acordo com mais fábricas e 
garante reajuste para trabalhadores 

SINDICATO NAS EMPRESAS auris.imprensa@sindmetal.org.br

Mande sua denúncia para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209. Informe o nome da empresa.
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Direitos garantidos na Feva 
Depois de forte mobilização 

dos trabalhadores, a Feva (Gru-
po 2) se comprometeu a aplicar 
o reajuste salarial na folha de 
janeiro.

A empresa havia ignorado 

o acordo assinado durante a 
campanha salarial. Mas os com-
panheiros não abriram mão de 
seus direitos, procuraram o Sin-
dicato e agora já estão com os 
seus direitos respeitados. 

Centrais Sindicais 
definem calendário 
de lutas

As centrais sindicais defi-
niram o calendário de lutas do 
primeiro semestre deste ano, 
em encontro que aconteceu na 
sede da UGT (União Geral dos 
Trabalhadores), em São Paulo. 
A expectativa é que nesta se-
mana um novo Encontro acon-
teça para que sejam  definidas 
as ações prioritárias. 

Até o momento, as cen-
trais já confirmaram a reali-
zação da “nova Conclat” (Con-

ferência Nacional da Classe 
Trabalhadora) e do 1º de Maio 
unificado. Além disso, vão ela-
borar uma “pauta da classe 
trabalhadora”, a ser entregue 
aos candidatos à Presidência. 

Na Agenda, os dirigentes 
devem destacar os principais 
pontos que consideram ne-
cessários para a retomada do 
desenvolvimento, com distri-
buição de renda e redução da 
desigualdade. 

Diretor Rafael coloca proposta de reajuste em votação na Croni Na Sirus, Maguinha coloca proposta em votação

Companheiros da Feva têm seus direitos respeitados
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(Participação nos Lucros e 
Resultados). “Essa aproxima-
ção dos trabalhadores junto 
ao Sindicato ajuda bastante 

na negociação. Gratidão aos 
companheiros da comissão 
Francisco e Natanael que con-
tribuíram muito na discussão” 

destaca o assessor sindical, 
Wilson Costa.

Estas empresas fazem par-
te dos grupos que não fecha-

ram acordo durante a cam-
panha salarial. Por isso que o 
Sindicato fez a negociação di-
reto com cada uma delas. 

Mobilização forte na Politampas 
Para destravar a negocia-

ção, os companheiros da Poli-
tampas (Siamfesp) reforçaram 
a mobilização e ameaçam en-
trar em greve, caso a empresa 
não conceda o reajuste e os di-
reitos da Convenção. 

“Os trabalhadores enten-
dem que não existe saída indi-
vidual para ninguém, só com a 
força coletiva que se obtém o 
êxito”, destaca o diretor Carlos 
Eduardo (Garrafa). Diretor Garrafa organiza mobilização na Politampas

Dirigentes debatem ações para primeiro semestre

Governo quer acabar com seguro-
desemprego e multa de 40% sobre 
o FGTS

O governo Bolsonaro pre-
para mais ataques à classe 
trabalhadora. Mais uma  vez 
pretende acabar com o seguro-
-desemprego e a multa de 40% 
sobre o FGTS, benefícios que 
os trabalhadores têm acesso 
em caso de demissão. 

De acordo com reporta-
gem do UOL, estas sugestões 
fazem parte de estudo apre-
sentado ao Ministério do Tra-
balho no final do ano passado 
pelo Gaet (Grupo de Altos Es-
tudos do Trabalho), uma equi-
pe criada pelo governo. Ele é 
formado por economistas, ju-
ristas e acadêmicos em 2019, 
por iniciativa de Paulo Gue-
des, ministro da Economia. 

Pela proposta, as empre-
sas continuarão fazendo o 
depósito do FGTS, mas não 
pagarão mais o valor ao traba-

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

lhador, mas sim ao governo. 
A visão dos membros do Gaet 
é que a multa sobre o FGTS e 
o seguro-desemprego devem 
ser fundidos numa “poupança 
precaucionária”. No entanto, a 
junção acaba com a multa so-
bre o Fundo e reduz o valor do 
seguro. 

“A proposta desampara 
o trabalhador justamente no 
momento em que ele mais pre-
cisa. Precisamos ficar atentos, 
para impedir que propostas 
como estas ganhem força e se-
jam aprovadas”, alerta o pre-
sidente do Sindicato, Gilberto 
Almazan (Ratinho). 

Dirigentes debatem ações para primeiro semestre
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Novo convênio: Sindicato fecha parceria 
com Plena Saúde; planos são atrativos para 
família metalúrgica 

Na busca por melho-
res parcerias e benefícios 
para a família metalúrgica, 
o Sindicato inicia fevereiro 
com uma grande novidade, 
a disponibilização de um 
plano de saúde: o Plena Saú-
de. A parceria atende a uma 
reivindicação da categoria 
metalúrgica, que procura 
qualidade no atendimento e 
preços acessíveis. 

Na região, a Plena Saúde 
conta com dois centros médi-

cos: o DR. PREVINA OSASCO 
e DR. PREVINA CARAPICUÍ-
BA, e com rede credenciada 
em OSASCO, CARAPICUÍBA, 
BARUERI, ITAPEVI, COTIA, 
SANTANA DO PARNAÍBA, JAN-
DIRA, EMBU DAS ARTES E TA-
BOÃO DA SERRA.

Há 30 anos no mercado, a 
Plena Saúde tem se destacado 
com os processos de agenda-
mentos e consultas desburo-
cratizados, baixíssimo nível de 
reclamação e com um sistema 

transparente que permite que 
os eventos sejam acompanha-
dos em tempo real pelos seus 
associados. 

Vale destacar que toda a 
cobertura Médico Hospitalar 
oferecida neste convênio está 
dentro das normativas regidas 
pela ANS (Agência Nacional de 
Saúde). Conheça alguns dos 
benefícios desta parceria: 

SÓ PRA SÓCIO

Lo Diretores conhecem unidade de Osasco

• Consultas em Centros 
Médicos próprios e Rede 
Credenciada;

• Planos Individual e Fami-
liar;

• Sem Coparticipação;

• Sem Carências nos pri-
meiros 90 dias da vigência 
do Contrato, exceto para 
Doenças pré existentes 
graves (24 meses) e para 
Parto (300 dias).

• Após os 90 dias, as novas 
entradas cumprirão todas 
as CARÊNCIAS descritas 
em contrato.

Como fazer a adesão?
Para aderir ao convênio da 

Plena Saúde, o sócio do Sindica-
to deve comparecer à sede (rua 
Erasmo Braga, 307, Presidente 
Altino, Osasco) para preencher 
a ficha de adesão ao plano de 
saúde, preencher a declaração 
de saúde e pagar no ato da ins-
crição a Taxa Administrativa 

no valor de uma Mensalidade 
do plano escolhido. 

Para isso, é necessário 
apresentar cópias do CPF, RG, 
Comprovante de Endereço, 
Cartão Nacional de saúde do 
SUS; Cópia da Carteirinha As-
sociativa do Sindicato ou da 
Ficha Associativa. 

Fique sócio e fortaleça a luta por nossos direitos
RECORTE E ENTREGUE AOS DIRETORES OU NA SEDE/SUBSEDES

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.
A presente associação igualmente representa livre e desimpedidos autorização ao Sindicato para tratamento e armazenamento dos dados aqui existentes, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.

Dúvidas e mais informações pelo (11) 3651-7200. 


