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Trabalhadores
ampliam
acordos em
Osasco e
região
Organizados com o
Sindicato, os trabalhadores da SBR e da AZZ
conquistaram
acordo
de PLR. Na Geoservice,
a mobilização garantiu
acordo coletivo que contempla reajuste salarial
e renovação da convenção coletiva. P. 3
Em assembleia, companheiros da SBR avaliam e aprovam PLR

Sindicatos articulam luta
contra acidentes do trabalho
Live lembra vítimas e reforça compromisso em defesa da saúde dos trabalhadores P.3
Novo delegado
da Taboca
toma posse P.3

Metalúrgicos
lançam
campanha
contra fome
A campanha estimula
doações de pessoas
físicas, de empresas
e de entidades; vai
contribuir com famílias
de Osasco e Região que
estão em situação de
vulnerabilidade P.2 e 4

Conheça serviços
com descontos para
sócios P.4
RECEBA
INFORMAÇÕES
SOBRE DIREITOS
E MUITO MAIS!

1º de maio:
luta por
direitos, saúde
e democracia
P.2 e 4

Mais de 37
mil pegaram
auxílio-doença
por causa da
Covid P.3
STF julga em
maio correção
do FGTS P.2

opinião

DE OLHO NO
ALUGUEL
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A disparada do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), o agravamento da pandemia e os problemas econômicos
a ela associados, levaram a CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgico) e a Força Sindical a
propor ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para que os alugueis (residencial e comercial) sejam reajustados
pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), para que não fiquem acima da inflação

. Metalúrgicos contra a Fome
Além das consequências na
saúde pública, o impacto socioeconômico da pandemia da Covid-19 tem sido avassalador e é
sentido por muitas famílias, que
em meio ao desemprego, não têm
condições de levar comida para
casa. E é em tempos como este
que o coletivo e o cuidado com o
próximo precisam ser reforçados.
Pensando nisso, no poder da
solidariedade e do cooperativismo, lançamos a campanha “Metalúrgicos contra a Fome”, que
tem o objetivo de levar alimento
para quem tanto precisa. Convidamos você, companheiro, companheira, empregador, dirigente
sindical, a fazer parte desta rede
de apoio. Contudo, reforçamos
que ações como esta não podem
e não devem tomar o lugar do
poder público. Nenhuma ação
solidária substitui uma política
pública. A luta contra a fome

passa por políticas de distribuição de renda, como o auxílio
emergencial, que devem chegar
a quem precisa.
Segundo o IBGE, o Brasil
tem mais de 13 milhões de pessoas na extrema pobreza, aquelas que, de acordo com o Banco
Mundial, vivem com até R$ 151
por mês. E quase 52 milhões na
pobreza - com renda de até R$
436 por mês. Enquanto isso, o
número de bilionários cresce no
país e contrasta com o avanço
da fome e com um governo que
se recusa a implementar um auxílio emergencial de R$ 600.
A revista Forbes divulgou, no
início de abril, que o número de
bilionários no Brasil saltou 44%
– de 45, em 2020, para 65, em
2021. Juntos, eles detêm 219,1
bilhões de dólares, aproximadamente R$ 1,2 trilhão – quase
o PIB do país. No período pan-

SEU DIREITO

dêmico, essa riqueza quase dobrou; eram 127,1 bilhões de dólares no ano passado. A subida
foi de 71%.
Fica evidente que precisamos
mudar os rumos do nosso Brasil,
em que bilionários ficam mais
ricos enquanto a fome aumenta.
Até lá, vamos juntos fortalecer a
campanha “Metalúrgicos contra
a fome” e ajudar muitas pessoas
que estão precisando de apoio.

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

. Prioridades do 1º de Maio
“Auxílio emergencial de R$
600, vacinas e emprego para todos, solidariedade e democracia.
Estas são as atuais prioridades do movimento sindical
unificado e atuante por um Brasil livre da pandemia, da crise
socioeconômica, do desemprego, das desigualdades e injustiças, da fome, pobreza e miséria,
da violência e das ameaças fascistas e autoritárias.
Prioridades que serão os
principais temas do nosso 1º
de Maio pela Vida, no sábado,
às 14h, em um ato que como
no ano passado, por questões
de segurança e saúde, será

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

virtual.
Isto, porém, não impedirá
de ser novamente um Dia do
Trabalhador histórico, expressivo e plural, com participações
de lideranças democráticas e
progressistas nas mais diversas áreas: políticas, sindicais,
sociais, artísticas e religiosas.
Convidados todos a prestigiar o evento pela emissora
TVT ou pelas páginas das centrais sindicais na Internet.
Esperamos uma grande audiência de todos os segmentos
da sociedade e, em especial, da
classe trabalhadora que representamos em nossas lutas diá-

auris@sindmetal.org.br

STF julga em maio pedido de
revisão da correção do FGTS
O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para 13
de maio a sessão que pode
definir a correção do FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), e que pode
beneficiar milhões de pessoas. Na sessão, os ministros
da Corte irão definir se a correção do FGTS será de acordo com a inflação ou se será
mantida a regra vigente no
país, que garante a atualização dos valores pela TR (Taxa
Referencial) mais 3% ao ano.
Outra decisão importante será sobre quem terá direito a receber o rendimento
corrigido pela inflação: Se o
índice será reajustado para
todos ou só para quem entrou com ação; Se o índice
será retroativo para todas as
contas do Fundo, ou contará
a partir da decisão do STF; Se
a correção será apenas para

quem ainda tem saldo no
FGTS; e quem já sacou não
tem mais direito.
A aplicação da TR (Taxa
Referencial) para corrigir o
fundo foi definida em 1991,
mas está gerando prejuízos a
quem trabalha com carteira
assinada. Isso acontece devido ao índice ficar zerado,
o que faz com que os trabalhadores tenham somente
3% de correção ao ano, com
períodos de perda para a inflação, quando há uma alta
de preços no país.
Por isso a Força Sindical,
representado os sindicatos
filiados, moveu ação coletiva
pedindo a revisão. Calcula-se
que as perdas chegam a 88,3%.
Novas informações sobre
este assunto você acompanha
nas próximas edições deste
VT e nos outros meios de comunicação do Sindicato.

rias por mais empregos e benefícios e melhores condições de
vida e de trabalho.
A Luta faz a Lei!”.

Sindicato é uma das entidades que entrou com ação junto da Força

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

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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ato no 1º
Há 37 anos, ato do Sindic
tas Já!
de Maio pedia por Dire

CURTAS
Fase de
transição

Brasil na lista
suja da OIT

O governo de São Paulo
decretou que, a partir de
segunda, 26, o Estado está
na 2ª etapa da fase de transição, permitindo o funcionamento de alguns serviços, que até então estavam
proibidos, com restrições.
Shoppings, comércio de rua,
restaurantes e barbearias
podem funcionar das 11h às
19h, com 25% de ocupação
máxima. [Fonte: UOL]

O Brasil voltou a ser incluído na lista prévia da OIT que
indica países suspeitos de
descumprirem normas trabalhistas, uma situação que
têm se tornado corriqueira
desde a reforma trabalhista.
A Organização Internacional do Trabalho aponta que
normas que garantem direito à sindicalização e à convenção coletiva podem estar
sendo descumpridas.

CPI da
Covid-19

Revolução dos
Cravos

A CPI da Covid-19 no Senado deve ser instalada nesta
terça-feira, 27. A expectativa é de que sejam confirmados os nomes de Omar Aziz
(PSD-AM) para a presidência da comissão, com Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
como vice, e Renan Calheiros (MDB-AL) como relator.
A oposição tem maioria na
comissão, que deve analisar
o lobby governamental pela
cloroquina e as negociações pelas vacinas. [Fonte:
Poder360]

O último domingo, dia 25,
marcou o 47º aniversário
da Revolução dos Cravos
em Portugal. O movimento
político foi responsável por
derrubar a ditadura de tendências fascistas que vigorava nas terras lusitanas desde
1933, quando foi imposta
por Antônio Salazar. O movimento teve grande participação de trabalhadores e
partidos progressistas, que
deram origem à uma nova
Constituição em 1976, de forte inspiração socialista.

VT

foco
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COVID-19 X
TRABALHO
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A Justiça do Trabalho em Minas Gerais reconheceu como acidente de trabalho a
morte por Covid-19 do motorista de uma transportadora. A empregadora foi condenada
a pagar indenização por danos morais, no valor total de R$ 200 mil, aos familiares, e,
ainda, indenização por danos materiais em forma de pensão [Fonte: Jornal Extra]

SAÚDE E SEGURANÇA

Participe da live intersindical contra acidentes
e doenças do trabalho, nesta quarta-feira
Os sindicatos da região, em
conjunto com o Cissor (Conselho Intersindical de Saúde e
Seguridade Social de Osasco e
Região) e o Cerest (Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador), promovem nesta
quarta-feira, 28, uma live em
Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.
O encontro vai acontecer pelo
Zoom, com transmissão ao vivo
pelo Facebook do Sindicato (@
sindmetal) e demais entidades,
a partir das 18h30.
A Covid-19 e seus efeitos
no mundo do trabalho serão os
principais assuntos abordados.
A médica Maria Maeno é uma
das especialistas convidadas
da live.
Inscrições: os interessa-

Covid-19 gerou 37 mil concessões de
auxílio-doença em 2020

dos em participar pelo Zoom,
devem se inscrever pelo e-mail
celia.assessoria@sindmetal.
org.br ou pelo SindZap, no número 11 9 6078-0209.
Sobre a data: em 28 de
abril de 1969, a explosão de
uma mina nos Estados Unidos
matou 78 trabalhadores. A tragédia impulsionou o movimen-

Tratar da Covid-19 é
primordial nesta data, isso
porque só em 2020, o novo
coronavírus ficou em terceiro lugar na lista de doenças
que mais tiveram concessões
de auxílio-doença, ficando
atrás apenas de problemas
relacionados à coluna e ombro. No total, foram 37.045
liberações do benefício por
incapacidade
temporária
provocada
pela
doença.
Desse total, 36.863 são rela-

to sindical canadense a iniciar
uma luta para que a data não
fosse esquecida e para que
acidentes semelhantes fossem
evitados. A data foi reconhecida pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) em 2003.
Dois anos depois, em 2005, ela
foi instituída no Brasil, pela Lei
nº 11.121/2005.

SINDICATO NAS EMPRESAS

Covid-19 como doença do trabalho

auris.imprensa@sindmetal.org.br

Metalúrgicos da SBR e AZZ conquistam PLR
Os companheiros da SBR e
da AZZ conquistaram PLR (Participação nos Lucros e Resultados). A aprovação da proposta
aconteceu em assembleias realizadas na semana passada.

Na AZZ, a votação foi online e
a conquista é referente a 2020.
Na SBR, o valor conquistado é maior do que o fechado
em 2020. “Garantir a renda dos
trabalhadores, neste momento

de pandemia, é assumir um
compromisso social que será
fundamental para a retomada
da economia, sem deixar ninguém para trás”, destaca o diretor Everaldo dos Santos.

Os trabalhadores da Geoservice conquistaram no dia
20 de abril, acordo coletivo que
garante reajuste salarial e a renovação da convenção coletiva.
A empresa faz parte o Grupo 10,
que, durante a campanha salarial do ano passado, se negou
a negociar. Por isso que a negociação foi feita direto, entre
sindicato e empresa.

Cipa renovada
na SK II Talhas

Roni Cruz (esquerda) e Luis Carlos

Em abril do ano passado, o STF (Supremo Tribunal
Federal) definiu que os casos
de contaminação de trabalhadores pelo novo coronavírus
podem ser enquadrados como
doença ocupacional. No entanto, esse reconhecimento
não é automático. O trabalhador precisa passar por perícia
no INSS e comprovar que adquiriu a doença no trabalho.
O Sindicato alerta que os
trabalhadores que forem afastados por conta da Covid-19

têm direito a emissão da CAT
(Comunicação de Acidente de
Trabalho), para garantia de recebimento de auxílio adequado, caso seja necessário.
Vale ressaltar que, além da
empresa, a CAT pode ser feita
pelo sindicato da categoria
ou pelo próprio trabalhador.
O importante é ter este documento em mãos, junto de atestados médicos que comprovem a doença, para, caso seja
necessário, solicitar auxílio ao
INSS.

Mais companheiros recebem vacina
contra Covid-19

Diretor Everaldo coloca acordo em votação na Geoservice

Organização reforçada na Taboca
No dia 15 de abril, o companheiro José Ney foi empossado
como delegado sindical na Mineração Taboca, onde trabalha
há 17 anos.
“Eu sempre considerei importante a organização dos trabalhadores. Já cobrava melhorias
antes mesmo de ser delegado, e
isso, agora, vai ser reforçado. As

pessoas precisam conhecer seus
direitos e cobrar que eles sejam
respeitados”, diz Ney.
Ney substitui Marcos Antonio, que por anos se dedicou
na luta, junto do Sindicato, por
melhores condições de trabalho
dentro da empresa e mantém
a sua contribuição na luta por
mais conquistas.

ALEX DA FORÇA

Os companheiros Roni
Cruz Moreira e Luis Carlos do
Espírito Santo são os mais novos cipeiros da SKII Talhas, em
Vargem Grande Paulista. Para
auxiliar os dois na jornada
por um ambiente de trabalho
seguro, o Sindicato distribuiu
materiais sobre saúde e segurança e inclusão de pessoas
com deficiência.

DEDÉ

Reajuste Geoservice

cionados ao auxílio-doença
previdenciário e 182 ao auxílio-doença por acidente de
trabalho. Os números foram
divulgados pela Secretaria
Especial de Previdência e
Trabalho.
O estado de São Paulo
lidera entre as Unidades da
Federação, com 11.092 liberações de auxílio em decorrência da Covid-19, seguido
do Distrito Federal (6.239) e
Minas Gerais (2.826).

Dedé, Ney e Everaldo, juntos na luta

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

Nos últimos dias, mais quatro companheiros do Sindicato
receberam vacina contra a Covid-19: Ari Dias, Carlos
Aparício Clemente, Manguinha e Zulu. Os companheiros
foram vacinados seguindo a cronologia estabelecida pelo
Plano Nacional de Imunização.
O Sindicato alerta a todos os companheiros e
companheiras para a importância da vacina e cobra
vacinação em massa dos governantes, para que toda
população seja logo imunizada.

4 semana
GOLPE À LEI
DE COTAS
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VT

Em tramitação no Senado Federal, o PL (Projeto de Lei) 1052, de 2020, que
transfere vagas de empregos para pessoas com deficiências para seus
responsáveis legais, está em consulta pública. Vote NÃO. Você encontra o
link da votação no site do Sindicato (www.sindmetal.org.br)

SOLIDARIEDADE

Sindicato inicia campanha de arrecadação de alimentos
O Sindicato lançou na
semana passada a campanha “Metalúrgicos contra a
Fome”, com isso até 31 de
maio, a sede e subsedes da
entidade serão pontos de coleta de alimentos não perecíveis, que podem ser doados
por pessoas físicas, empresas
e entidades.
A ação propõe a união de
esforços para contribuir com
famílias de Osasco e Região
que estão em situação de vulnerabilidade. A campanha de

arrecadação é integrada com
a Força Sindical, que tem mobilizado todos os seus sindicatos filiados para ajudar as
pessoas mais afetadas pela
crise econômica e sanitária.
“Vamos buscar toda a
ajuda possível. O desemprego e, consequentemente, a situação de pobreza se agravaram, então todo esforço para
contribuir com quem mais
necessita é essencial”, destaca o presidente do Sindicato,
Gilberto Almazan.

VIRTUAL

Pautas urgente unem centrais sindicais no 1º de Maio
No dia 1° de Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, as
centrais sindicais estarão mais
uma vez unidas em torno de
pautas urgentes para a classe
trabalhadora, como a defesa à
vida, à democracia, ao auxílio
emergencial digno e ao emprego decente. Neste ano, em virtude da pandemia, dirigentes
sindicais vão se reunir numa
live, que será transmitida, a
partir das 14 horas, pela TVT
- TV dos Trabalhadores, além
dos canais no Youtube e redes

sociais do movimento sindical.
O ato tem previsão de três
horas de duração com falas
dos dirigentes sindicais. Os
ex-presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva,
Dilma Rousseff e Fernando
Henrique Cardoso, discursarão durante o evento. Outros
parlamentares e lideranças
partidárias e de movimentos
sociais, além de entidades
sindicais internacionais e representantes de diferentes religiões, também participarão
deste 1º de Maio.

Na Região

Fique de olho no funcionamento do Sindicato
Nesta semana, a sede e
subsedes do Sindicato retornaram o atendimento presencial. No entanto, pedimos
que seja agendado horário
com antecedência, para que
o distanciamento social seja

VARIEDADES

respeitado. O funcionamento respeita a segunda etapa
da fase de transição do Plano
São Paulo, que regulamenta
as medidas preventivas contra a pandemia de coronavírus. Cujas as regras valem,

pelo menos, até 30 de abril.
Já as atividades da academia do Metaclube retornam na quarta-feira, 28.
Para mais informações, o
sócio deve entrar em contato
pelo (11) 3686-7401.

Com a mesma bandeira de
luta: “democracia, emprego
e vacina para todos”, o movimento sindical de Osasco e
Região vai unir forças com as
Frentes Brasil Popular e Povo
Sem Medo numa carreata. A
previsão é que ela percorra as
principais ruas de Osasco, Carapicuíba e Barueri. A concentração será às 9h, em frente
ao Sesc da Avenida Sport Club

Corinthians.
“1º de maio é muito mais
do que um dia de comemorar,
é um dia de luta e de reflexão,
especialmente sobre a importância da unidade da classe
trabalhadora. Só com mobilização e organização vamos garantir a manutenção dos nossos direitos e avançarmos nas
conquistas”, destaca o secretário do Sindicato, João Batista.

Cálculo
Previdenciário

Center Óptica

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

Horus Atende
Desconto Especial para Sócios
ATENDIMENTO 3 a 5 de MAIO
+ Informações: (11) 3651-7200

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

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

