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Venha debater ações e Venha debater ações e 
estratégicas de luta neste sábadoestratégicas de luta neste sábado

Diretor do Sindicato Everaldo dos Santos coloca PLR em votação na Wap Metal 

Após 
vazamento de 
MPs, Governo 
recua de 
ataque ao 
FGTS P.4 
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Os últimos dias fo-
ram de fortalecimento 
da organização no local 
de trabalho nas meta-
lúrgicas da região, com 
a conquista de PLR pelos 
companheiros da Wap 
Metal e pagamnto de 
PLR referente a 2021 na 
JL Capacitores. A orga-

nização também ganha 
força com assembleias, 
como as que aconteceu 
na Tuba e Zitroh as quais 
debateram pautas espe-
cificas. Nesta quarta-fei-
ra, 25, tem nova rodada 
de negociação entre Sin-
dicato e TecToy sobre de-
missões.  P. 3

O Sindicato quer 
discutir assuntos 
importantes com a 
categoria. Por isso, no 
sábado, 28 de maio, 
os companheiros e 
companheiras estão 
convidados a se 
somar aos delegados 
sindicais, cipeiros e 
Mulheres Sindmetal, 
no Sindmetal+: 
“Metalúrgicos em 
Debate”, a partir das 
9h no Metalclube. 
Vamos discutir 
campanha salarial, 
direitos, inflação, 
entre outros  P3

Sindicato  
está no   
Diesat e Força 
Sindical 
Regional P.4 

Ciclo Temático

Mobilização por PLR e 
direitos nas fábricas 



Nos próximos dias todos nós va-
mos nos deparar com uma avalan-
che de informações e promessas. A 
nossa recomendação é que tenham 
cuidado com as Fakes News e pro-
curem usufruir de fontes confiáveis. 
Isto porque precisamos pensar e nos 
preparar para o futuro que quere-
mos, para o Brasil que precisamos. 

O ponto de partida é a pauta 
da classe trabalhadora. As nossas 
reivindicações, aprovadas na Con-
clat, precisam caminhar. Elas têm 
importância para o conjunto dos 
brasileiros, não é para uma catego-
ria ou outra. A redução da jornada 
para 40 horas semanais tem poten-
cial para gerar cerca de 2 milhões de 
empregos, ou seja, contribuir com o 
círculo virtuoso de crescimento.

São para projetos como este que 
temos que valorizar e não aqueles que 
prometem emprego a base da perda 
de direito. Propostas como estas são 
tiro no pé. Um dos exemplos clássicos 
é a reforma trabalhista, aprovada em 
2017 no governo Temer. 

Estudo da USP, divulgado sema-
na passada, confirma que a refor-
ma trabalhista não criou empregos 
como prometido. E desmonta o 
argumento de Temer que na época 
estimava que, com a precarização 
dos direitos dos trabalhadores, o 
Brasil criaria entre 2 e 6 milhões de 
empregos.

Hoje, o nosso país é marcado 
pelo desemprego, pelo aumento da 
informalidade, pela precarização 
dos direitos. Este não é o país que 

queremos. Para planejar e construir 
o futuro que queremos, esperamos 
por vocês neste sábado, 28, no Metal-
clube, a partir das 9h. Vamos juntos! 
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Há 30 anos, Sindicato promovia o 

seminário “Tirando a Cipa da Crise”, no 

Metalclube
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Para pensar o futuro que queremos.

ARQUIVO SINDMETAL

No dia 22 de junho, o Espaço da Cidadania e o MPT (Ministério Público do Trabalho) 
organizam o I Diálogos Sobre Diversidade, pelo aplicativo Zoom, das 9h30 às 11h30. 
O Encontro vai debater “Pessoas com Deficiência, Trabalho e Acessibilidade”. 
Participe, inscreva-se pelo ecidadania@ecidadania.org.br 

INCLUSÃO
EM FOCO 

GIRO POLÍTICO

Osasco – Elvis Cezar, ex-prefeito de Santana de Parnaí-
ba e pré-candidato ao governo de SP, visitou a sede do Sindicato 
em 13 de Maio.

Estado – A Alesp aprovou a cassação do Arthur do Val 
com 73 votos favoráveis por quebra de decoro parlamentar. 
Com a votação, Mamãefalei ficou inelegível por 8 anos.  

Mônica Veloso recepciona Elvis 

No Brasil, três meninos ou me-
ninas são abusados a cada hora. 
Entre as vítimas, 51% têm entre 1 
e 5 anos de idade. São crianças que 
têm a vida toda impactada pela 
violência, muitas vezes praticada 
por pessoas próximas do seu con-
vívio familiar. 

Os dados que compartilho com 
vocês são do Comitê Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes. Ele 
também mostra que 500 mil crian-
ças e adolescentes são explorados 
sexualmente no país. No entanto, 
somente 7,5% dos casos chegam a 
ser denunciados às autoridades, ou 
seja, estes números, na verdade, po-
dem ser muito maiores. A pandemia, 
infelizmente, trouxe o agravamento 
destes casos. Ou seja, os resultados 
de 2022 vai mostrar o aumento de 

crime de violação sexual contra 
crianças e adolescentes.

O dia 18 de maio, última quin-
ta-feira, é lembrado o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Explora-
ção Sexual Infantil. A campanha 
reforça a importância de comba-
termos todos dos dias estes crimes 
contra crianças e adolescentes. 

Para isso, é necessário criar 
uma grande rede de prevenção e 
acolhimento que passa por instru-
mentos públicos, com os conselhos 
tutelares. Mas também é um tra-
balho necessário nos espaços que 
a criança frequenta, como a igre-
ja, a escola, o clube e as famílias. 
Um trabalho de prevenção se faz 
com orientações de autoproteção, 
porque permite a criança e ado-
lescente ter capacidade de sair de 
situações de perigo ou de relatar a 

violência e pedir ajuda.
Denunciar também é importan-

te. Não se combate aquilo que não 
se sabe, porque ele deixa de existir. 
Em caso de violência e exploração 
contra crianças e adolescente, Dis-
que 100. Proteger a infância, as 
crianças e adolescentes é uma res-
ponsabilidade de todos e todas!  

É preciso proteger as nossas crianças.

CURTAS

O presidente da Força Sin-
dical, Miguel Torres, entre-
gou em 19 de maio a pauta 
da Classe Trabalhadora ao 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira. O 
documento elaborado pelas 
centrais sindicais foi apro-
vado na CONCLAT 2022 rea-
lizada no dia 7 de abril. O 
documento contém propos-
tas que visam um país mais 
justo, com empregos e dis-
tribuição de renda. [Fonte: 
Força Sindical] 

Pauta da Classe 
Trabalhadora Lula está à frente na corrida 

presidencial, com 44% das 
intenções de votos no pri-
meiro turno. Jair Bolsonaro 
tem 32%. Ciro Gomes tem 
8% das intenções de votos. 
Nas simulações de segundo 
turno o pré-candidato Lula 
alcança 53% das intenções 
sobre 34% de Bolsonaro. Os 
dados fazem parte da pes-
quisa Ipespe (Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas e 
Econômicas) encomendada 
pela XP Investimentos e di-
vulgada em 20 de maio. 

Eleições 2022

Parlamentar fez frase sexistas contra ucranianas

MÔNICA VELOSO,
Vice-presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Osasco e Região
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Inflação no Brasil é a 4ª maior do G20, que reúne as 19 maiores 
economias do mundo e da União Europeia. E é a 3ª da América Latina, 
só perde para as da Venezuela (172%) e da Argentina (58,0%). 
O levantamento foi feito pelo Poder360

INFLAÇÃO 
NAS ALTURAS 

Metalúrgicos da Wap Metal aprovam PLR
SINDICATO NAS EMPRESAS auris.imprensa@sindmetal.org.br

Os metalúrgicos Wap 
Metal conquistaram PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados). A proposta foi 
apresentada aos trabalhado-
res e aprovada pela maioria 
em 12 de maio, em assembleia 
conduzida pela vice-presiden-
te do Sindicato, Mônica Velo-
so, e os diretores Everaldo dos 
Santos e Dalmo Ferreira.  

Pela proposta aprovada, 
haverá uma antecipação do 
valor a ser paga em junho. O 

restante, condicionado a metas, 
será pago em março do ano que 
vem. “O resultado agradou os 
trabalhadores, que agradece-
ram os membros da comissão 
de PLR”, conta o diretor Dalmo. 

PLR na JL Capaci-
tores - Na JL, as compa-
nheiras e companheiros se 
organizaram e vão receber o 
pagamento da primeira par-
cela da PLR de 2021 em junho. 
O pagamento da segunda será 
em setembro. 

Acordo Coletivo – 
Na Luminae, os trabalhadores 
estão com reajuste e os direi-
tos da Convenção Coletiva ga-
rantidos. 

Tuba e Zitroh – Di-
retoria esteve na Tuba e Zitroh 
e tratou a questão da precari-
zação dos direitos, convênio 
com o Sicoob CredMetal e dis-
cussão de PLR. Apesar de esta-
rem em cidades diferentes, as 
duas empresas são do mesmo 
grupo.

SEU DIREITO

OIT: Acordos diminuem desigualdade salarial 
Quanto maior for a porcen-

tagem de trabalhadores cober-
tos por acordos coletivos, me-
nor é a desigualdade salarial. 
É o que garante Guy Ryder, 
diretor-geral da OIT (Organiza-
ção Internacional do Trabalho) 
e orienta que este tipo de ne-
gociação seja feito sempre que 
possível. 

Outra vantagem observa-
da por Ryder é “o aumento da 

igualdade e da diversidade no 
ambiente de trabalho”. Segun-
do a OIT, 35% dos trabalhado-
res de 98 países têm seus salá-
rios, horas de trabalho e outras 
condições profissionais regidas 
por acordos coletivos.

Os avanços são enormes e 
destacam que, além de garan-
tir direitos essenciais para os 
trabalhadores, os acordos cole-
tivos têm o poder de melhorar 

o mercado de trabalho. Por isso 
que Ryder defende que acor-
dos coletivos são essenciais 
para recuperação do merca-
do de trabalho e faz um apelo 
para que mais países “abracem 
o diálogo entre trabalhadores 
e empregadores” e estimulem 
a assinatura de acordos coleti-
vos nos vários setores do mer-
cado de trabalho. [Fonte: ONU 
News] 

Sindicato convoca categoria para discutir 
estratégias de luta; encontro será neste sábado, 28 

+SINDMETAL

Fortalecer o Sindicato 
pela base. É com este objetivo 
que a diretoria convoca cipei-
ros, delegados sindicais, cole-
tivo das Mulheres Sindmetal 
e demais metalúrgicos para 
participaram do Sindmetal+: 
“Metalúrgicos em Debate”. O 
encontro vai acontecer no sá-
bado, 28, no Quiosque do Me-
talclube, das 9h às 12h. 

Além de debater a cam-
panha salarial, o Encontro 

vai discutir estratégias con-
tra a inflação, o desemprego, 
a carestia e a retirada de di-
reitos. “O momento é oportu-
no para decidirmos juntos os 
próximos rumos e a melhor 
maneira de passarmos por 
ele”, destaca o presidente do 
Sindicato, Gilberto Almazan 
(Ratinho). 

A proposta é que os com-
panheiros e companheiras 
contribuam com o formato 

das ações e atividades que 
norteiam as ações do Sindi-
cato com a categoria, e façam 
propostas  para a classe tra-
balhadora atravessar a crise 
econômica que, com a pan-
demia e retirada de direitos, 
aprofundou o desemprego, a 
miséria, a fome no país. 

PARA PARTICIPAR: 
é preciso se inscrever pelo Sin-
dZap (11) 9 6078-0209 ou dire-
to com um dos diretores. 

Sindicato e TecToy voltam a negociar na 4ª feira
Nesta quarta-feira, 25, acon-

tece uma nova rodada de nego-
ciações entre o Sindicato e a Tec-
Toy para discutir as mais de 200 

demissões feitas pela empresa 
no início de maio. A negociação 
será realizada em formato onli-
ne, com mediação do Ministério 

do Trabalho e Emprego.
A primeira mesa redonda 

com a empresa aconteceu em 
10 de maio. A segunda marca-
da para 18 de maio foi cance-
lada a pedido da empresa, que 
informou não ter tido tempo 
hábil para analisar o conteúdo 
levantado na reunião anterior. 

“Lamentamos o adiamen-
to porque desejamos resolver 
logo este impasse, mas vamos 
aguardar até o dia 25 para 
obtermos um resultado que 
respeite os direitos dos traba-
lhadores”, destaca o presidente 
do Sindicato, Gilberto Almazan 
(Ratinho).TecToy demitiu trabalhadores e encerrou produção em Cotia

Secretário-geral João Batista apresenta proposta na JL Capacitores 

Mônica Veloso em assembleia com os trabalhadores da Tuba 

PLR na Cinpal, em 2021, é fruto de acordo coletivo
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Segundo o IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada 
diminuiu cerca de 2,8 milhões entre 2014 e 2022. Em contrapartida, o 
número de trabalhadores sem carteira assinada ou por contra própria 
registrou um aumento de 6,3 milhões no mesmo período entre 2014 e 2022

PRECARIZAÇÃO 
EM ALTA 

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES
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Sindicato está no Diesat e na coordenação 
da Força Sindical Regional 

Nos últimos dias, o diretor 
do Sindicato Marcelo Mendes 
foi eleito para compor a dire-
ção do Diesat (Departamen-
to Intersindical de Estudos e 
Pesquisas de Saúde e dos Am-

bientes de Trabalho) e o dire-
tor Everaldo dos Santos a co-
ordenação da Força Sindical 
Regional, que compreende os 
municípios da região. 

Ao longo dos anos, o 

Sindicato tem marcado pre-
sença na direção do Diesat e 
sempre colabora com discus-
são e lutas organizadas pelo 
Departamento. “O Sindicato 
contribuiu com a criação do 

Diesat e mantê-lo atuante e 
forte foi e sempre será o ob-
jetivo de toda diretoria. Neste 
mandato, entro para somar”, 
destaca Marcelo Mendes. 

O mesmo acontece em re-
lação as estruturas da Força 
Sindical. “Sinto-me honrado 
em assumir a Coordenação 
Regional da Força Sindical. 
Entendo que devemos forta-

lecer a unidade entre todos 
os sindicatos ligados à Força. 
Vamos trabalhador juntos 
para ampliar as nossas con-
quistas, sem deixar de olhar 
para os nossos parceiros lo-
cais”, destaca Everaldo dos 
Santos.

Acesse www.sindmetal.
org.br e tenha mais informa-
ções a respeito.

Marcelo Mendes representa Sindicato na direção do Diesat 

ORGANIZAÇÃO 

FGTS volta a mira do Ministério da Economia
ATAQUE AOS DIREITOS 

PASTA RECUA APÓS VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES; TRABALHADORES DEVEM FICAR EM ALERTA
O Ministério da Econo-

mia chegou a elaborar três 
minutas de MP (Medida 
Provisória) para alterar as 
regras do FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço). De acordo com o jornal 
Folha de S.Paulo, que teve 
acesso a esses documentos, 
a intenção é reduzir de 8% 
para 2% a contribuição que 
os empregadores recolhem 
sobre os salários. Além dis-

so, a multa em caso de de-
missão sem justa causa cai-
ria dos atuais 40% para 20%.

As propostas eram bem 
parecidas com aquelas apre-
sentadas na MP 905/19, que 
pretendia criar o “contrato 
verde e amarelo”, mas que 
acabaram caducando. Mas, 
dessa vez, as mudanças va-
leriam para todos os traba-
lhadores com carteira assi-
nada.

Recuo - Após a divulga-
ção da notícia sobre o ataque 
a mais um direito dos traba-
lhadores, o ministro Paulo 
Guedes afirmou que a propos-
ta não tem a sua aprovação e 
não vai avançar. Mas, diante 
do precedente e da insistência, 
o episódio serve de alerta so-
bre as possíveis intenções do 
governo para um eventual se-
gundo mandato. [Fonte: rede 
Brasil Atual] FGTS deve ser defendido pela classe trabalhadora 

Plenária da Força Estadual elege diretor Everaldo dos Santos como coordenador-geral da Força Regional 

Hopi-Hari
Ingressos individuais na sede à 
R$ 95, validade 12/06/2022. 
Válido para o evento HopiNight. 

Parque da Turma 
da Mônica
Ingressos individuais na sede à 
R$ 89, validade 27/06/2022. 
Necessário realizar agendamento  

Abra a Câmara do seu celular, posicione ela no QR Code, clique no 
link que aparecer na tela para acessar a lista de descontos

A
U

R
IS

 S
O

U
S

A


