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Nova
diretoria
toma posse

Chapa única foi eleita com 96,41% dos votos válidos e assume o Sindicato até 2025

A nova diretoria,
liderada pelo companheiro
Gilberto
Almazan, assume a
gestão do Sindicato
com o firme compromisso de enfrentar a
crise e buscar avançar rumo a defesa e
ampliação de direitos da nossa convenção coletiva. A diretoria é composta por
28 dirigentes sindicais. Conheça a reorganização regional
da diretoria. P. 2 e 3

Sindicato defende paralisação para conter
avanço da covid-19 em Osasco e Região
Ação tem o objetivo de diminuir os riscos de contaminação por covid-19 P4
JOSÉ ROBERTO

Confira os
acordos de
PLR

RECEBA
INFORMAÇÕES
SOBRE DIREITOS
E MUITO MAIS!

A

PLR na Frigostrella é fruto da luta

Com a força da organização,
os companheiros
da Frigostrella, da
Construmonti e CMI
conquistaram PLR. O acordo
de PLR tem peso cada vez
maior para trabalhadores,
e a conquista dele depende
da organização no local de
trabalho P.4

Jorge
Nazareno, à
disposição da
categoria P.2
Acidentes da
Cinpal são
fiscalizados P.2

AGÊNCIA BRASIL

Trabalhadores
da Nakata de Alteração de
olho no vírus jornada entra
AHome office é opção para manter distanciamento social

Por home office,
companheiros pedem apoio
do Sindicato P.4

na declaração
do IR P.4

2

opinião
REDUÇÃO
DO AUXÍLIO
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Governo Federal reduz valor do auxílio emergencial e exclui 22,6 milhões de
pessoas do pagamento. A MP (Medida Provisória) que define os valores foi assinada
na quinta-feira, 18. Eles vão variar de R$ 150, R$ 250 e R$ 375 e serão pagos a
partir de abril para trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família

. Nossas prioridades são os empregos e a vida
É uma responsabilidade muito grande
assumir o Sindicato, principalmente nesse
momento de muitos embates, de enfrentamento a vários ataques aos direitos da classe
trabalhadora, diante de uma forte crise econômica e de uma pandemia tão avassaladora
como a covid-19. Portanto, mais do que nunca, este Sindicato vai colocar o emprego e a
saúde como elementos fundamentais na pauta de luta deste e dos próximos anos. É com
essa pauta em mãos que vamos negociar com
as fábricas.
Ficar desempregado agora é penalizar o
trabalhador duas vezes. O desemprego cresce a cada dia, e, segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), mais da
metade da população em idade de trabalhar
está desempregada. Em meio a covid-19, responsável por mais de 287 mil mortes, vivemos
também a pandemia do desemprego. Por isso,
estamos empenhados em buscar alternativas
que assegurem o emprego, a renda e a vida dos
trabalhadores.
Esta política que o governo tem adotado,
que mantém os juros altos, que aumenta os
impostos e que corta direitos só aprofunda
ainda mais a crise do país. Temos que dialogar
muito, fortalecer a nossa organização, criar
condições, sermos criativos para construir
uma agenda forte que defenda o crescimento,
valorizando salário, emprego, renda e, sobre-
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tudo, a vida dos brasileiros. Sem, é claro, deixar de lado, tantas outras pautas importantes
para o conjunto dos trabalhadores, como PLR,
Planos de Cargos e Salários, saúde e segurança no local de trabalho, dentre outras.
A inclusão das pessoas com deficiência
no mercado de trabalho, a defesa da democracia e da igualdade de gênero seguem também entre as nossas bandeiras de luta. Isto
porque esta diretoria entende que um sindicato forte para toda a categoria é aquele que desenvolve uma política voltada às demandas
concretas e cotidianas dos trabalhadores e
das trabalhadoras, sem descuidar do enfrentamento aos grandes temas nacionais que
afetam a indústria, as condições de trabalho
e a dignidade da categoria.
Apesar dos desafios, sinto-me seguro
em assumir, neste momento, a presidência
do Sindicato, porque temos uma direção preparada, que recebe informações consistentes
do chão de fábrica. Além disso, a representatividade nas metalúrgicas da região ganhou
ainda mais força, isto porque iniciamos esta
gestão (2021-2025) com dirigentes presentes
em mais fábricas de Osasco e região. A representação no local de trabalho sempre foi o
diferencial deste Sindicato. E isso, agora, não
será diferente, vamos reforçar a presença de
delegados sindicais em todas as fábricas. A
nossa experiência nos faz crer que a organi-

zação no local de trabalho é o caminho.
Com esta certeza, nesta gestão, vamos
priorizar ainda mais a base (onde os trabalhadores estão), manter o debate aberto e
forte com as entidades da região, do estado,
com as centrais sindicais e com a Federação
dos Metalúrgicos.
Devemos reforçar a mobilização, ficarmos ainda mais unidos para saber lutar
contra as adversidades, contra os ataques
aos direitos, contra o desemprego, contra a
precarização do trabalho, contra a covid-19.
Só assim vamos conseguir fazer as lutas necessárias para que a gente consiga manter
todos os nossos direitos, a convenção coletiva, a mobilização em defesa da indústria, dos
empregos, da renda e da vida. Contamos com
vocês, porque a nossa luta e união nunca foram tão importantes quanto são agora.

SAÚDE E SEGURANÇA

Cinpal: acidentes graves são
fiscalizados
A Gerência Regional do
Trabalho em Osasco realizou
em 10 de março a fiscalização
de três acidentes graves na
Cinpal. A fiscalização aconteceu quase dois meses depois
do primeiro acidente. O diretor do Sindicato Marcel Simões
acompanhou parte da vistoria.
Durante a fiscalização, os
auditores fiscais vistoriaram
a Filial e a Fábrica 3 na busca
por indícios que apontassem
as causas dos acidentes. O
pedido de apuração dos acidentes foi feito pelo Sindicato, que aguarda o relatório da
fiscalização.

“Apesar da demora, os três
acidentes foram investigados.
A luta é para que novos acidentes não ocorram e que os companheiros acidentados tenham
seus direitos respeitados”, destaca Marcel.

Acidentes - Os dois
primeiros acidentes aconteceram na Filial. Um no dia 15 de
janeiro e o outro no dia 18 do
mesmo mês. Em ambos, as vítimas tiveram ferimento grave
no dedo. O terceiro aconteceu
em 4 de fevereiro, envolveu
um robô e deixou o trabalhador com fratura na clavícula e
corte no supercilio.

GILBERTO ALMAZAN
Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Osasco e Região
gilberto@sindmetal.org.br

. Estou com vocês!
Despeço-me da presidência do Sindicato, mas não da luta da classe trabalhadora.
Encerro mais uma gestão com o sentimento
de ter contribuído, junto a diretoria e a categoria, para que a nossa entidade continue na
vanguarda em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ao longo dos
anos, nos tornamos uma entidade que luta
por tudo aquilo que impacta a vida da classe
trabalhadora.
Assumimos e cumprimos o compromisso de sermos um Sindicato Cidadão. Num
trabalho de equipe, atuamos em ações voltadas não somente para os interesses de uma
categoria, mas de toda a classe trabalhadora e por pautas que vão além das portas de
fábricas. Exemplo disso são as participações
da diretoria em vários espaços de discussões, sobre os mais variados assuntos, como
infância, saúde, previdência, inclusão de pessoas com deficiência, igualdade de gênero, e
tantos outros.
Nos tornamos um Sindicato que contribui para projetar o protagonismo das
mulheres no movimento sindical brasileiro e
do mundo. As companheiras Monica Veloso
e Gleides Sodré são exemplos de uma forte
representação feminina. Também somos um
Sindicato que tem contribuído com a equidade financeira, ao fortalecer o cooperativismo
de crédito, por meio do Sicoob CredMetal.

Ainda nos orgulhamos de ser uma entidade
referência nas lutas por saúde e segurança
e pela inclusão das pessoas com deficiência,
graças a garra e empenho do companheiro
Carlos Aparício Clemente, que nos ensina e
inspira diariamente.
Foi uma grande honra desfrutar da
experiência de todos que passaram por este
Sindicato nas gestões do Cláudio Magrão,
do Conrado Del Papa (em memória), do José
Ibrahim (em memória), do Antônio Toschi,
do Henos Amorina (em memória). E também daqueles que com sua oposição e crítica
construtiva à direção ajudaram a fortalecer
ainda mais o nosso Sindicato, entre eles, destaco José Pedro, Stanislaw Zermeta, Emídio
de Sousa, Valmir Prascidelli, dentre outros.
A participação e a troca de experiências
com grandes companheiros e companheiras da Federação, das centrais sindicais,
movimentos sociais e partidos políticos me
inspiraram a contribuir cada vez mais. Uma
das principais missões de quem assume a
presidência do Sindicato é, sem sombra de
dúvida, atuar como representante dos metalúrgicos e metalúrgicas, como trabalhadores, trabalhadoras, cidadãos e cidadãs.
Aliás, esta importante função não é somente
do presidente, mas de toda diretoria, assessoria, funcionários e prestadores de serviços
(advogados, técnicos, médicos e jornalistas)

e todos que compõem essa entidade.
Para os companheiros e companheiras
das fábricas, agradeço por fazerem parte deste Sindicato. São vocês que nos dão
representatividade, voz, orientação na caminhada. Esta é uma despedida apenas da
presidência, eu continuo fazendo parte desta diretoria. No entanto, os meus esforços
estarão voltados para o cooperativismo de
crédito, mas estarei participativo nos assuntos que eu puder contribuir. Nosso contato e
companheirismo permanecem!
Certamente, desafios e barreiras, já conhecidos ou não, surgirão no caminho desta
diretoria que hoje inicia uma nova gestão
(2021/2025), comandada por Gilberto Almazan. Mas com a força e a união da categoria
será possível superar os obstáculos, propor
soluções e conquistar. Que venham muitas
vitórias!

SEDE Rua Erasmo Braga, 307
3ª e 5ªf, das 8h às 12h, 13h às 18h
2ª, 4ª e 6ªf, das 8h30 às 12h, 13h às 18h
Presidente Altino – CEP 06213-008
Telefone: (11) 3651-7200
PRESIDENTE Gilberto Almazan
EDITORA Auris Sousa • MTB 63.710
DIAGRAMAÇÃO Nova Onda Comunicação

SUBSEDE COTIA
Av. Prof.º Joaquim Barreto, 316
Centro – Telefone: (11) 4703-6117
SUBSEDE TABOÃO DA SERRA
Rua Ribeirão Preto, 397
Vila Iasi – Telefone: (11) 4137-5151

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DEPTO. JURÍDICO (SEDE)
De 2ªf à 6ªf, das 8h às 12h/ 13h às 17h
METALCLUBE
De 2ªf à 6ªf, das 6h às 22h
Sáb., dom. e feriados, das 8h às 17h
facebook/metalclube.sindmetal
Telefone: (11) 3686-7401

Diretor Marcel faz parte de Comissão
de Trabalho, em Taboão

O diretor do Sindicato Marcel Simões recebeu em 12 de
março o convite para integrar a Comissão de Trabalho,
vinculada ao CMPD (Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência), em Taboão da Serra. O convite foi feito e
aceito durante reunião virtual do Conselho.

JORGE NAZARENO
Diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos de Osasco e Região
jorge@sindmetal.org.br

EXPEDIENTE
DÚVIDAS contato@sindmetal.org.br
Acesse o site: www.sindmetal.org.br
Facebook: sindmetal
Twitter: @sindmetalosasco

Sindicato quer adoção de medidas que garantam segurança

COLÔNIA
Todos os dias, das 7h às 23h
METALCAMP
Piscina fechada neste período de baixa temporada. Churrasqueiras e quadras disponíveis por
reserva, pelo (11) 3686-7401
IMPRESSÃO Atlântica Gráfica e Editora
TIRAGEM 10 mil exemplares

CURTAS
Ações pela
inclusão
O Espaço da Cidadania e seus parceiros pela inclusão realizaram
em 17 de março reunião online
de planejamento para as ações de
2021. Nele ficou decidido que ações
específicas sobre eventos, publicações, campanhas, formação,
organização e comunicação serão
realizadas. São ações que vão gerar
novas estratégias para fortalecer e
ampliar a luta pela inclusão.

Luto
Foi com profundo pesar que a
diretoria do Sindicato recebeu a
notícia da morte dos companheiros Claudio Estaquio (Perereca)
da Cinpal, no sábado, 20, e Laureno Soares de Azevedo, aposentado da CTrens na segunda-feira,
22. Eles são mais duas vítimas
da covid-19. Nossa solidariedade
aos familiares e amigos.

foco
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PRESERVAR
VIDA

3

Em virtude da pandemia, Volkswagen decide suspender a produção em todas
as unidades, em São Paulo e no Paraná, por 12 dias, a partir de 24 de março.
A suspensão foi negociada com os sindicatos. [Fonte: Rede Brasil Atual]

POSSE

Nova diretoria reafirma compromisso
com as lutas da categoria
A nova diretoria, comandada por Gilberto Almazan,
assumiu na terça-feira, 23, o
Sindicato e reafirmou seu compromisso de fortalecer a luta
pelos interesses dos metalúrgicos e metalúrgicas de Osasco e
Região. Compromisso que vai
além do necessário enfrentamento da crise econômica, que
se intensificou ainda mais com a
pandemia.
“Temos muitos desafios.
Além de uma crise econômica,
temos uma crise sanitária no
país, que aprofundou ainda mais
o desemprego e já é responsável
pela morte de milhares de pessoas em todo o mundo. Resta-nos juntar forças para proteger
a saúde, os empregos, e a renda
dos trabalhadores e trabalhadoras”, disse o novo presidente do
Sindicato, Gilberto Almazan.
A nova diretoria é formada
por 28 dirigentes, sendo cinco

“Trago nosso apoio a
estes companheiros que
assumem, agora este
mandato, num momento
tão difícil. Tenho certeza
que vão sair vitoriosos
desta luta. Conte com a
gente!”
Miguel Torres,

Presidente da Força Sindical, da CNTM
e do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo e Mogi das Cruzes

Presidente do Sindicato, Gilberto Almazan, e Jorge Nazareno estão juntos na luta
mulheres, e chega com uma
renovação de 33% no quadro
diretivo da entidade. Foi eleita
em setembro do ano passado
com 96,41% dos votos validos.
A eleição contou apenas com
a chapa Força Operária, o que
comprova o apoio da categoria

à nova gestão.
As atividades de posse do
Sindicato sempre foram bastante representativas com a participação de muitos companheiros
e companheiras da categoria e
da sociedade em geral. Porém,
infelizmente, desta vez não foi

possível em decorrência da
pandemia. “Este é o momento
de nos proteger, de combater a
covid-19. Futuramente, não faltarão oportunidades para nos
reunir e celebrar a força da categoria metalúrgica”, destaca
Almazan.

Novos diretores do Sindicato

“Parabenizo o companheiro Gilberto Almazan,
que juntamente com a
nova diretoria, neste
momento difícil, saberão
passar por estes momentos difíceis. Um excelente
trabalho a todos.”
Eliseu Silva Costa,

Presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Estado de SP e do
Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí

ALEX SANDRO J. SILVA
Albras

JEANE NILO DA SILVA
Arbame

ANDRÉ RICARDO LEITE
Schunk

JOICE SAMPAIO SANTOS
Ficosa

BRUNO B. DA SILVA
Engrecon

JOSÉ RICARDO G. NETO
Alvenius

IZAIAS DE OLIVEIRA
Nyaço

WELLINGTON ASSUNÇÃO
Cinpal

ESTRATÉGIA

Conheça a nova reorganização regional da diretoria

“Quero desejar a nova
diretoria uma boa
gestão. Contem com
os comerciários. O
nosso espelho sempre
foi o Sindicato dos
Metalúrgicos de Osasco,
temos uma parceria
muito forte. Desejamos
sucesso para vocês todos.”
José Pereira Neto,

Presidente do Secor (Sindicato dos
Comerciários de Osasco e Região)

Para ampliar e fortalecer
o diálogo com a categoria, a diretoria do Sindicato está reorganizada geograficamente em
seis regiões de atuação, com
uma redistribuição de diretores e assessores sindicais nos
doze municípios da base territorial do Sindicato.
O presidente do Sindicato,
Gilberto Almazan, destaca que

esta estratégia deu certo nos
últimos anos e a ideia é fortalecer este formato. “Estamos
com uma diretoria com diretores presentes em mais fábricas
da região, esta divisão também
vai nos proporcionar mais agilidade e força dentro as fábricas, para defender e ampliar
os direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras”, explica.

“Saúdo a posse do
companheiro Ratinho e
de toda diretoria. Desejo
muito sucesso, muita
luta e que em breve a
gente volte a ter emprego
e renda no país. Muito
sucesso e muita luta para
vocês.”
Valdir Fernandes
(Tafarel),

Diretor do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região.

4 semana
REJEIÇÃO
EM ALTA
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54% dos brasileiros veem a atuação de Bolsonaro na gestão da pandemia com
ruim ou péssima. Para 43% dos entrevistados, Bolsonaro é o maior culpado
pela crise da Covid-19 no Brasil. O índice daqueles que acham sua gestão da
crise ótima ou boa passou de 26% para 22%. Os dados são do Datafolha.

PREVENÇÃO

Sindicato quer negociar suspensão de
produção com as fábricas da região

SEU DIREITO

freada. Sozinho, na segunda-feira, 22, o estado de São
Paulo registrou 1.021 mortes,
segundo o Governo Estadual.
Apesar do número reunir dados acumulados do final de
semana, é preocupante e medidas eficazes precisam ser
tomadas.
Segundo informações do
secretário estadual da Saúde,
Jean Gorinchteyn, dadas nesta
segunda, existem 54 cidades
no estado de São Paulo com
níveis críticos de estoque de
oxigênio e medicamentos para

auris@sindmetal.org.br

Saiba como declarar
alteração de jornada no IR
Depois de dúvidas de companheiros que tiveram suspensão ou redução de jornada,
o setor jurídico do Sindicato
esclarece como declarar. A primeira orientação é: se você recebeu o auxílio emergencial em
2020 e outros rendimentos tributáveis acima de R$22.847,76
(sem contar o auxílio) então
você precisa declarar o imposto
de renda este ano e informar
que recebeu o auxílio junto com
o rendimento anual.
O advogado do Sindicato,
André Quadros, explica que
sobre a redução de jornada e
salários, o informe do imposto
destes trabalhadores vai contemplar apenas o salário recebido pelas horas trabalhadas.
“No entanto, o valor referente
ao benefício (contemplação de
salário) e o da ajuda compensa-

VARIEDADES

tória por parte do empregador
devem ser declarados”, alerta.
O benefício pago pelo governo
deve ser informado na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoa Jurídica, a fonte pagadora é o CNPJ nº 00.394.460/0572-59
- Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda.
Já a ajuda compensatória,
você deve declarar na ficha
de Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis, no item 26 - Outros, identificando como fonte
pagadora o CNPJ da empresa
que pagou esta ajuda (sua empregadora).
Para saber quais valores
foram pagos como benefício
emergencial ou como ajuda
compensatória, você pode
acessar o aplicativo para celular Carteira de Trabalho Digital, na aba benefícios.

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

o procedimento de intubação
de pacientes.
“Em Taboão, já perdemos
pessoas que morreram na
fila de espera por um leito na
UTI. Nas demais cidades, os

números de internações também têm aumentado e, se os
casos não diminuírem, podemos ficar sem leitos. Entendemos que o isolamento social
é o principal instrumento de

combate a expansão do vírus
e uma forma de evitarmos um
colapso do nosso sistema de
saúde”, diz, preocupado, Gilberto Almazan, presidente do
Sindicato.

Antecipação de feriados
Desde a semana passada,
as centrais estão em articulação com os governadores para
que eles colaborem com um
lockdown e promovam políticas de isolamento mais rigorosas. Entre as propostas, está
o adiantamento de feriados,
para possibilitar que os trabalhadores fiquem em casa. A cidade de São Paulo já anunciou
a antecipação de quatro feriados municipais, dois deste ano
e dois de 2022. O feriadão da
capital começa na sexta-feira,
26, e vai até domingo, 04 de
abril. A medida é para reforçar o distanciamento social e
frear o contagio no vírus, no

entanto, não contempla a indústria. Ou seja, sem uma negociação direta entre empresas e sindicatos, o expediente
segue normal.
Até o fechamento desta
edição do VT, na região, apenas
Embu das Artes aderiu a antecipação. Serão antecipados para
os dias 26, 29, 30 e 31 de março e
1° de abril os feriados de da padroeira da cidade de Embu das
Artes, N.S. do Rosário de 2021 e

2022, da Consciência Negra de
2021 e 2022, além do aniversário da cidade de 2022.
“A orientação do Sindicato
é que as empresas localizadas
em Embu das Artes cumpram
o decreto municipal e não se
utilizem de horas extras para
driblar esta estratégia. Esta
será a nossa orientação também nas cidades que vierem
a antecipar qualquer feriado
municipal”, enfatiza Almazan.

SINDICATO NAS EMPRESAS

auris.imprensa@sindmetal.org.br

Organização garante PLR em mais empresas
A força da mobilização
e confiança no Sindicato, garantiram PLR na Frigostrella,
na Construmonti e CMI. Para
o diretor do Sindicato Edson
Cogo, a luta e organização no
local de trabalho são determinantes para as conquistas.
“Graças à organização dos
trabalhadores, junto ao Sindicato, avançamos. A PLR é uma
forma justa de distribuição de
renda”, conclui.

RAFAEL ALVES

O Sindicato quer negociar
com as metalúrgicas de Osasco
e Região medidas preventivas
e de combate à covid-19. Para
isso, enviou na terça-feira, 23,
um ofício para os representantes das fábricas para negociar
a suspensão da produção, seja
por licença remunerada, antecipação de feriado ou férias
coletivas.
Para a diretoria do Sindicato, este momento exige
esforço conjunto. Isto porque
os casos e mortes por covid-19
têm crescido de forma desen-

PLR garantida na Construmonti e CMI

Fase emergencial:
Trabalhadores da Nakata querem Home Office
O Sindicato abriu negociações com a Nakata, em
Osasco, para atender uma
demanda dos trabalhadores
que desejam, nesta fase crítica da pandemia, o retorno do
trabalho home office.
“O home office sempre
foi uma questão espinhosa
para o Sindicato. No entanto, estamos numa situação

adversa, quanto mais gente
ficar em casa, melhor. Além
disso, a fase emergencial do
Plano São Paulo, garante este
direito ao trabalhador, já que
o decreto orienta que nas
funções que for possível a
modalidade remota deve ser
adotada”, explica o diretor
Rafael Alves.

Expediente

do

Sindicato –

Devido a fase
emergencial, até 30 de março,
o Metalclube permanecerá fechado, com atendimento apenas por telefone e e-mail, das
8h às 17h. A sede e subsedes
do Sindicato também estão
com o atendimento presencial
suspenso, mas o contato por
telefone e e-mail seguem normal, das 8h às 17h.

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

