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Companheiros da Onix estão entre os trabalhadores que reforçaram a mobilização por emprego e Vacina Já!
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Carro da 
Sicoob 
Cooperada do Sicoob 
CredMetal há 18 anos, 
companheira da 
Irrigábras tira a sorte 
grande e ganha Corolla 
0KM do Sicoob P.4

A Na CrisMetal, a luta por igualdade está reforçada

Fechados mais acordos de PLR   P.3

Seguro-desemprego corre risco 
com programa de corte de jornada

Ao longo da quin-
ta-feira, 4, os direto-
res do Sindicato le-
varam informações 
para os metalúrgicos 
da região no Dia Na-
cional de Mobiliza-
ção, convocado pelas 
centrais sindicais. A 
luta é em defesa de 
empregos, do auxílio 
emergencial de R$ 
600 e Vacina Já! para 
todos. Em Osasco, 
houve panfletagem 
também na estação 
de trem da CPTM. P.3
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Mobilização 
em defesa da 
Vacina já!

Para Dieese, Governo joga o enfrentamento da crise na conta do trabalhador P3

Março Mulher na pauta 
das assembleias 
Neste mês, o 8 de Março, as conquistas das mulheres 
e a resistência contra a violência e retirada de 
direitos são pautas nas fábricas da região P.2

AMarinalva tirou a sorte grande em campanha nacional 

APesquisa mostra que pandemia prejudicou a inclusão

85,5% das 
Cotas estão 
preenchidas, 
aponta 
Sindicato 
O percentual ficou 
abaixo do ano anterior, 
mas ainda representa 
um resultado positivo 
em relação ao Brasil P.4
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Fachin anula todas as condenações de Lula 
na Operação Lava jato e ex-presidente 
pode se candidatar em 2022 P.2
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Os metalúrgicos de Osasco e Re-
gião participaram na quinta-feira, 4, 
da Mobilização Nacional, chamada 
pelas centrais sindicais. A ação foi 
para conscientizar a população que 
podemos e devemos cobrir um plano 
nacional de vacinação para todos. 

O Brasil está mergulhado num 
caos. O número de pessoas mortas 
pela covid-19 no Brasil subiu para 
265.411 no domingo, 7. Em um dia, 
foram registradas 1.086 novas mor-
tes. O total de pessoas infectadas, 
desde o início da pandemia, chegou a 
11.019.344. 

O cenário também tem se agrava-
do na região. Em Taboão da Serra, a 
UPA (Unidade de Pronto Atendimen-
to) Dr. Akira Tada ultrapassou em 3 

de março o limite de sua capacidade, 
com 43 internações.  Para solucionar 
o problema, será ampliado o número 
de leitos através de readequação de 
espaços públicos.  

O fato é que o Brasil vai precisar 
de muito mais do que vacinas con-
tra a covid-19 para escapar da série 
de colapsos, em várias áreas, que 
se anunciam. Por isso que também 
lutamos pela defesa do SUS, contra 
as demissões, por geração de mais 
empregos e recuperação de direitos 
trabalhistas. O dinheiro para pagar a 
conta desta crise não pode sair no bol-
so do trabalhador, não pode ser sair 
do bolso da população. 

A situação que vivemos é gravís-
sima e tende a se agravar nas próxi-

mas semanas. Só com mobilização, 
só com empatia vamos sair deste 
caos. A nossa luta tem que ser além 
da sobrevivência, tem que ser pela 
vida, digna e com empregos decentes. 
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Há 37 anos, Departamento de 

Mulheres do Sindicato debatia 

pauta especificas 
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Nossa mobilização é pela vida .

LUCAS ECHIMENCO

O 8 de março é símbolo de uma 
luta que atravessa a história. É um 
marco histórico dentro daquilo que 
são as lutas das mulheres. Existe um 
caráter transformador que acompa-
nha esta data. Das melhores condi-
ções de trabalho ao direito ao voto, 
da representatividade política à igual-
dade de direitos. Do direito à vida, de 
viver sem violência. 

Apesar dos avanços, o machismo 
ainda segue dominante e, com ele, 
todos os velhos problemas que impe-
dem a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária. Logo, temos 
pouco ou nada a comemorar. Parti-
cularmente neste último ano, que vi-
vemos uma pandemia que trouxe as-
pectos muitos mais complexos e uma 
dimensão social, econômica e política 
muito maior para as mulheres. 

Na questão social e econômica, 

existe um aprofundamento muito in-
tenso da desigualdade, que já vinha 
crescendo no início da pandemia, 
quando tínhamos 13 milhões de de-
sempregados. Hoje este número é 
muito maior, e reflete consideravel-
mente no emprego das mulheres.

Com a chegada de mais um 8 de 
Março, dados estatísticos mostram que 
viver em segurança está cada vez mais 
distante para as mulheres. De acordo 
com números levantados pela Rede de 
Observatórios da Segurança, 200 mu-
lheres foram mortas em São Paulo, em 
2020. No mesmo ano, aconteceram 384 
tentativas e 118 estupros. O Estado con-
centra 40% dos crimes contra mulheres 
monitorados pela Rede. 

Neste 8 de março, a mensagem 
que devemos deixar é que a esperança 
requer também ação e atitude. Se que-
remos viver numa sociedade melhor, 

que nos compreenda como sujeito de 
direitos e protagonismo, precisamos 
agir em favor das mulheres que estão 
em vulnerabilidade e daquelas que 
podem fazer a mudança no espaço 
de poder que ocupam. Que, juntas, 
possamos construir uma sociedade 
fraterna, mais equânime, em que as 
pessoas possam viver plenamente o 
direito a democracia.

8 de Março, um marco histórico .

MONICA VELOSO,
Vice-presidente (licenciada) do Sindicato 

e Secretária da Mulher de Osasco
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Março Mulher começa com 
assembleia nas fábricas

As conquistas das mu-
lheres nos últimos anos e a 
importância de fortalecer a 
luta e a unidade contra retro-
cessos ganha destaque neste 
mês de março nas fábricas 
da região. Em pauta também 
a igualdade de gênero que 
deve ganhar força a cada dia. 

“Sabemos que temos 
muito que avançar, não po-
demos ficar preso apenas 
na data. Queremos home-
nagear todas as mulheres e 
reforçar a nossa disposição 
de luta por um mundo mais 
igualitário para todas e to-
dos”, ressaltou em uma das 
assembleias o líder sindical 

José Roberto.
E a luta é mais do que 

necessária. Isto porque um 
levantamento do Dieese (De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos) mostra que no 
Brasil, em 2020, as mulheres 
ganham quase 20% a menos 
do que os homens. O rendi-
mento médio das brasileiras é 
R$ 2.191, enquanto os homens 
recebem em média R$ 2.694.

Além disso, mostra que 
em 2020, 35,5 milhões de 
mulheres estavam no mer-
cado de trabalho formal, en-
quanto em 2019 este núme-
ro era de 41.2 milhões. 

MULHER EM FOCO

Companheiras da Tup Tech 
conquistam espaço na CIPA

A representação feminina 
foi fortalecida nas eleições da 
CIPA na Tup Tech e reconhe-
cida no resultado do processo 
eleitoral. Dos sete membros 
eleitos, quatro são mulheres: 
Fernanda, Vitória, Conceição, 
como titulares, e Maria Luci-
nete como suplente.

Vitória, que preenche na 
empresa uma das vagas cria-
das pela Lei de Cotas, disse 
que “espero fazer algumas 
mudanças, estamos aqui para 
reforçar a segurança dos fun-
cionários”. Para as mulheres 
e pessoas com deficiência, ela 
aconselha: “Gênero e deficiên-

Vitória e Alex da Força 

cia não definem capacidade, 
posso chegar onde eu quiser, 
basta eu querer. Estamos mu-
dando o mundo, estamos ocu-
pando os nossos espaços, e de-
vemos dar o melhor de nós”.

STF anula condenações 
de Lula

JUSTIÇA

Nesta segunda-feira, 8, o 
ministro do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), Edson Fachin, 
anulou todos as condenações 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva referentes à ope-
ração Lava-Jato.  Por enquanto 
foi avaliado apenas o habeas 
corpus da defesa, não o mérito 
da questão.

Segundo decisão de Fachin, 
a 13ª Vara Federal, em Curitiba 
(PR), não tinha competência 
para julgar as ações contra o 
ex-presidente. Com isso os au-

tos dos processos serão enca-
minhados à Justiça Federal do 
Distrito Federal.

“O Sindicato defende um 
julgamento justo, imparcial, 
sem vícios políticos”, destaca o 
secretário-geral do Sindicato, 
Gilberto Almazan.

Eram três ações da Opera-
ção Lava Jato contra Lula, refe-
rentes ao triplex do Guarujá, sí-
tio de Atibaia e valores pagos ao 
Instituto Lula. Com a decisão no 
STF, o ex-presidente mantém os 
direitos políticos preservados.
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Sindicato ganha ação que determina 
Feva a depositar FGTS atrasado

Até o dia 19 de março, o atendimento presencial na sede e subsedes do 
Sindicato está suspenso. O atendimento remoto (e-mail e telefones) continua. No 
Metalclube, as atividades estão suspensas. Porém, o atendimento por e-mail e 
telefone (11) 3686-7401 será possível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

FASE 
VERMELHA  

A Feva, em Cotia, foi conde-
nada a depositar valores devidos 
de FGTS desde 1999 aos trabalha-
dores. A decisão é da 15ª Turma 
do TRT (Tribunal Regional do Tra-
balho) da 2ª Região, que também 

concedeu o direito de o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Osasco e Re-
gião representar os trabalhadores 
em ação coletiva.

O TRT determinou a aplicação 
de multa diária de 1/30 do salário 

de cada trabalhador por dia de 
atraso. Também definiu que aos 
trabalhadores dispensados sem 
justa causa, os depósitos devem ser 
acrescidos da indenização de 40% 
e da liberação de guia para saque.

auris.imprensa@sindmetal.org.brSINDICATO NAS EMPRESAS

Mande sua denúncia para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209. Informe o nome da empresa.

Organização dos trabalhadores da Prodec foi determinante 
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Sai acordo coletivo na Prodec  
Os companheiros da Prodec 

(grupo 10) conquistaram Acordo 
Coletivo de Trabalho que prevê re-
ajuste de 4,77% e a renovação da 
Convenção Coletiva.  

O diretor Sertório ressaltou a 
unidade dos companheiros no pro-
cesso. “Para conseguir a conquista, 
a organização no local de trabalho 
é a ferramenta que deve ser uti-
lizada. Acredite na mobilização, 
associa-se ao Sindicato, deixando-o 
cada vez mais forte”, enfatizou.

Metalúrgicos em 
defesa da vida, da 
renda e dos empregos 

#VACINAJÁ

Na quinta-feira, 4, dia 
em que o Brasil atingiu o total 
260.970 mortes por covid-19, a 
diretoria do Sindicato percor-
reu algumas fábricas de Osasco 
e Região para levar mais infor-
mações para categoria sobre a 
importância de lutar e exigir Va-
cina Já!, políticas de geração de 
emprego e o retorno do auxílio 
emergencial de R$ 600. A ação 
fez parte do Mobilização Nacio-
nal, convocada pelas centrais 
sindicais.

Na região, companheiros 
de fábricas, com os que tra-
balham na Albras, Alvenius, 
Cinpal, Engrecon, Epson, Fico-
sa, JL Capacitores, Konecranes, 
Meritor, Metalsa, Multivisão, 
Nylok, Onix, Prodec, Rossini, 
Shunck, Spaal e Wap Metal par-
ticiparam da mobilização. O 

Sindicato também participou, 
junto a demais entidades sindi-
cais da região, de panfletagem 
em frente à estação de trem da 
CPTM, em Osasco.

“Temos que mostrar para 
a categoria e toda sociedade a 
gravidade do problema. Os nú-
meros de casos e mortes por 
covid-19 só crescem no país, da 
forma que o desemprego. Te-
mos que exigir dos governantes 
um plano nacional de vacinação 
para todos. Ao mesmo tempo, 
que cobrar que uma política efi-
caz para a geração de empregos 
formais seja criada. Enquanto 
isso, é fundamental o retorno do 
auxílio emergencial de R$ 600, 
porque ele vai ajudar milhares 
de famílias a superar esta cri-
se”, destaca o secretário-geral do 
Sindicato, Gilberto Almazan.

Governo quer usar seguro-desemprego do 
trabalhador em programa de redução de jornada 

#NENHUMDIREITOAMENOS 

O Governo Federal estuda 
reeditar o programa de sus-
pensão de contrato, redução 
de jornada e de salários. Mas, 
desta vez, quer usar o seguro-
-desemprego do próprio traba-
lhador como complementação 
da renda. Ou seja, uma anteci-
pação do benefício. 

Segundo Agências de No-
tícias, o novo programa teria 
duração de quatro meses, 
o governo bancaria apenas 
dois meses da complemen-

tação para cada trabalhador. 
A outra metade sairia na for-
ma de antecipação do segu-
ro-desemprego. 

Para o Dieese (Departa-
mento Intersindical de Estu-
dos e Estatísticas Socioeco-
nômicas), a possibilidade de 
usar o seguro-desemprego 
do próprio trabalhador não é 
vista como uma solução para 
esta crise. “A pandemia é um 
momento específico e que 
requer ações emergenciais. 

A utilização do seguro de-
semprego para o trabalhador 
acessar o Programa Emer-
gencial busca colocar na 
conta do trabalhador a não 
ação do atual governo no en-
frentamento da pandemia”, 
avalia Fausto Augusto Junior, 
diretor técnico do Dieese.

O tema ainda está sendo 
discutido pelo governo e pe-
los parlamentares. No entan-
to, o Congresso Nacional faz 
pressão para que o programa 

seja lançado com os mesmos 
moldes que o ano anterior, 
ou seja, com a compensação 
feita pela pasta. 

“É importante o retorno 
do Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego 
e da Renda, criado pela lei 
14.020/2020, porém é preciso 
ajustes que se mostraram ne-
cessários ao longo de 2020. O 
principal deles é a extinção 
da negociação individual 
para a implementação do 

programa e a obrigatorieda-
de da negociação coletiva re-
alizada pelo sindicato repre-
sentativo dos trabalhadores. 
Só assim, se garante a efeti-
va manutenção dos postos 
de trabalho e da renda dos 
trabalhadores, em especial, 
após o fim do programa”, 
destaca Fausto. 

PLR em mais empresas 
A organização dos trabalha-

dores tem garantido avanços em 
algumas fábricas na região. Em 

votações online, os companheiros 
da Konecranes aprovaram PLR e 
compensação de horas. Com apoio 

do Sindicato, os trabalhadores da 
Magnamed e Nylok conquistaram 
PLR referente a 2020. 

Turnos ajustados na Bridon 
Na Bridon, assembleia 

realizada na quarta-feira, 3, 
tratou de ajustes nos turnos 
dos companheiros. A partir de 
abril, uma turma vai começar 
a trabalhar das 14h às 23h, de 
segunda a sexta, e outra das 
6h40 às 16h40, de segunda 
a quinta, as sextas o horário 
será das 6h40 até 15h40.Com apoio do Sindicato, turnos terão ajustes na Bridon

PLR garantida para os companheiros da Nylok Metalúrgicos da Magnamed aprovam PLR Alvenius

JL Capacitores 

Meritor

Wap Metal

Tenha acesso a mais 
informações sobre esta e 
outras notícias. Acesse: 

www www.sindmetal.org.br
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

O índice de ocupação de va-
gas por pessoas com deficiência 
em empresas metalúrgicas na 
região de Osasco é de 85,5%. O 
dado é da 15ª “Pesquisa Lei de 
Cotas – Trabalhadores com defi-
ciência no setor metalúrgico de 
Osasco e Região”, divulgada em 
25 de fevereiro pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Osasco e 
Região. O levantamento refere-
-se a dezembro de 2020 e tem o 
apoio da Gerência Regional do 
Trabalho de Osasco e do Projeto 
de Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência em São Paulo.

O percentual ficou abaixo 
do ano anterior, quando 96,5% 
das vagas existentes nas empre-
sas do setor estavam ocupadas, 
mas ainda representa um gran-
de resultado em relação ao Bra-

sil. “Tivemos uma queda de 11% 
da contratação em comparação 
ao ano de 2019. Isso nos faz re-
fletir sobre o papel que teremos 
daqui para frente. Reforça a im-
portância da unidade para que a 
gente faça com que as empresas 
cumpram a Lei, cumpram seu 
papel social e contratem”, desta-
cou o diretor do Sindicato Mar-
cel Simões.

Pandemia - O levan-
tamento mostra que as pessoas 
com deficiência foram as mais 
prejudicadas durante a pande-
mia. Entre dezembro de 2019 e 
dezembro de 2020, houve redu-
ção de 1,7% dos empregos gerais 
e 12,3% dos empregos de traba-
lhadores com deficiência nas 
empresas que estavam com 100 
(cem) ou mais funcionários nos 

A empresa que for flagrada descumprindo a Lei de Cotas poderá arcar 
com multa que varia de R$ 2.656,61 a R$ 265.659,51, conforme a 
gravidade da infração. O novo valor está previsto na Portaria SEPRT/ME 
Nº 477, de 12/02/2021

Preenchidas 85,5% das vagas da Lei de 
Cotas nas metalúrgicas de Osasco e Região

Center Óptica 
20% DE DESCONTO 
mediante apresentação da
carteirinha de sócio 
Avenida Carmine Gragnano, 74,
Centro, Jandira, SP
+ INFORMAÇÕES: 11 4789-1105

MULTA 

Horus Atende
Desconto Especial para Sócios 
ATENDIMENTO ATÉ DIA 10 DE 
MARÇO 
+ Informações: (11) 3651-7200

Cálculo 
Previdenciário 
(Contagem de período de 
aposentadoria)
Gratuito para sócios 
É necessário agendar horário pelo
11 3651-7200
Rua Eramos Braga, 307,
Presidente Altino, Osasco

20 anos do Espaço 
da Cidadania

Revisões podem aumentar 
valor da aposentadoria

Você sabia que a revisão 
de aposentadoria é mais um 
dos serviços oferecidos pelo 
Sindicato aos sócios?  Para 
ter acesso, basta agendar um 
horário com o Departamento 
Jurídico pelo (11) 3651-7200. 

O Sindicato iniciou diver-
sas revisões e uma vez por 
mês vamos divulgar neste 
VT o resultado delas. Desde 
o início do ano, foram solu-
cionadas revisões de com-
panheiros que trabalham 
ou trabalharam na Meritor, 
Liceu, Adelco, Budai, Spaal, 
Cinpal, Semikron, Schunk, 
Multivisão e São Raphael. 

“Entre os casos, destacamos 
o enquadramento do PPP fei-
to de forma incorreta pelo 
INSS”, alerta Flavio Rafael, 
especialista em assuntos pre-
videnciários do Sindicato. 

A revisão é necessária 
porque, anualmente, cente-
nas de benefícios são conce-
didos com erros todos pelo 
INSS, seja por falha na aná-
lise do instituto, documenta-
ção não entregue na hora do 
requerimento ou mudanças 
na lei. Esses erros podem 
levar a concessão de um be-
nefício com valor inferior ao 
que o segurado tem direito. 

Na mesma quinta, após 
divulgação da Pesquisa, os 20 
anos do Espaço da Cidadania 
foi comemorado nesta quinta-
-feira com a participação de 
pessoas que contribuíram com 
estas duas décadas na luta 
pela inclusão.

Um vídeo de um pouco 
mais de seis minutos resumiu 
a história do Espaço, que nas-
ceu como uma ação do Sindi-
cato e coordenada desde então 
pelo diretor Carlos Aparício 
Clemente. Ao longo dos anos, 
uma rede foi criada e tem ga-
nhado vários parceiros que 
se dedicam para defender a 
inclusão em toda a sociedade.
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Clemente resgata a história de luta do Espaço da Cidadania 

cristiane.imprensa@sindmetal.org.br

SEU DIREITO Companheira da Irrigabras ganha 
carro 0Km do Sicoob

A Companheira Marinalva, 
de 55 anos, está com sorte. Coo-
perada do Sicoob CredMetal há 
18 anos, ela, que trabalha na 
Irrigabras, em Barueri, foi con-
templada na campanha “Sorte 
assim só no Sicoob” e ganhou 
um Corolla 2.0 XEi 0KM. 

“Só tenho motivos para fi-
car feliz. Primeiramente, agra-
deço a Deus, depois a equipe. 
Sempre que precisei fui bem 
atendida. Já fiz vários emprés-
timos”, explicou Marinalva 
que, também é sócia do Sindi-
cato há 18 anos, vai receber o 
carro nos próximos dias.

A notícia de que o prêmio 
é um carro foi dada pelo pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração do Sicoob CredMe-
tal, Jorge Nazareno. “Agradeço 
a sua confiança, tanto no Sin-

dois momentos. Mas, nas em-
presas que preencheram inte-
gralmente as vagas, observou-se 
redução de 3,6% dos empregos 
gerais e 6,2% dos empregos de 
trabalhadores com deficiência. 
Já, naquelas que cumpriam par-
cialmente ou descumpriam to-

talmente as contratações previs-
tas em lei, houve crescimento de 
0,4% nos empregos gerais e que-
da de 24,2% nos empregos dos 
trabalhadores com deficiência

Acesse www.sindmetal.org.
br e tenha acesso a todos os da-
dos da Pesquisa. 

Equipe comemora sorte da companheira Marinalva

dicato, quanto na cooperativa, 
já que foi o Sindicato que criou 
a CredMetal, que faz parte do 
sistema Sicoob. Para a direto-
ria, é motivo de muita satisfa-
ção compartilhar desta alegria 
com a senhora”, destacou.

Números da sorte - 
A campanha “Sorte assim só no 
Sicoob” foi nacional e referente 
ao ano de 2020. Para participar, 

bastava ser associado e adqui-
rir alguns produtos oferecidos 
pela cooperativa. Cada vez que 
isso acontecia, automaticamen-
te o cooperado ganhava núme-
ros da sorte para concorrer aos 
prêmios que seguem os sorteios 
da Loteria Federal. Para a com-
panheira Marinalva, a conta ca-
pital foi quem gerou o número 
sorteado pela loteria federal.


