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Metalúrgico 
perde parte 
da mão em 
acidente 
grave P4

Sindicato luta na Justiça pela 
correção do FGTS

PLR de 
2020 e 2021 

garantidas na 
Wap Metal 
Com luta, junto com o 

Sindicato, os companheiros 
da Wap Metal enfrentaram 

as dificuldades e 
conquistaram acordos

 de PLR referentes 
a 2020 e 2021  P.3

Desde 2013, o Sindicato 
luta na Justiça pela corre-
ção dos saldos do FGTS , que 
atualmente é corrigido pela  
TR (Taxa Referencial), que 
está defasada há anos. Nes-
te momento, todas ações 
que envolvem esta pauta es-
tão suspensas, aguardando 
o julgamento da Adin (Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade) 5090 no STF (Su-
premo Tribunal Federal).  
O Sindicato alerta que a ca-
tegoria tenha cuidado com 
eventual contratação de 
serviços advocatícios ou de 
associações de correntistas 
com o objetivo de cobrança 
de diferenças do FGTS. Isto 
porque existem muitos boa-
tos e desinformações. Na 
dúvida, procure o Sindicato 
para se informar melhor.  
P. 2 e 3

Alteração 
de contrato? 
Chame o 
Sindicato P.3

Live aborda 
mulher negra 
no mercado de 
trabalho P.2
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Metalúrgicos da Wap Metal analisam e aprovam propostas de PLR 

Luta pela vida marca 1º de Maio P.4 



O julgamento sobre a revi-
são do FGTS pelo STF (Supre-
mo Tribunal Federal) deu o que 
falar nos últimos dias. Não fo-
ram poucos companheiros que 
entraram em contato pelo Sin-
dZap, ouvidoria e juridico do 
Sindicato para ter informações 
a respeito. Mas teve muitos 
que, de forma ingênua, deram 
atenção para falsas promessas 
e até replicaram nas fábricas. 

Este Sindicato reconhece:  
nada mais justo que o trabalha-
dor tenha o FGTS remunerado 
de forma digna. Por isso que há 
quase oito anos entramos, jun-
to com a Força Sindical,  com 
uma ação coletiva pelo recalcu-
lo do Fundo.

Exigir nossos direitos é es-
sencial, é fundamental. Mas, 

atenção, é preciso esperar a de-
cisão do STF. Isso porque, neste 
momento, todas ações sobre 
este assunto, inclusive a mo-
vida por nós, estão suspensas, 
aguardando justamente esta 
decisão. Logo, não adianta se 
desesperar, iniciar uma corri-
da desnecessária. 

Portanto companheiros, eu 
repito: não caiam em falsas 
promessas, porque ninguém 
sabe qual será a decisão do 
Supremo. Os ministros podem 
negar a mudança no índice. Se 
mudarem, adotando o da infla-
ção, por exemplo, não se sabe a 
partir de quando será. Também 
não há previsão de quem pode 
ser beneficiado. 

Este Sindicato está na luta 
por um julgamento favorável 

e que faça justiça aos traba-
lhadores. Além disso, estamos 
atentos a todas pautas a res-
peito e pedimos que cada com-
panheiro e companheira tenha 
atenção para não cair em boa-
tos e, em caso de dúvidas, pro-
curar o Sindicato.  
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A partir desta terça-feira, 11, o estado de São Paulo começa a vacinar gestantes 
e mulheres que tiveram parto há até 45 dias. O anuncio foi feito em 5 de maio pelo 
governo do estado, contudo é importante verificar o calendário de vacinação da 
sua cidade 

VACINA CONTRA 
COVID-19 
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Metalúrgicos de Osasco e Região
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Há quase oito anos, Sindicato 

realizava plantão no Metalclube 

para entrega de documentos para 

ação coletiva de recálculo do FGTS
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Sindicato está de olho nas ações do FGTS .

ARQUIVO SINDMETAL

Temos quase nada a cele-
brar nestes 133 anos de aboli-
ção da escravatura, mas muito 
para refletir e lutar. Diversos 
dados estatísticos e estudos 
comprovam o abandono da po-
pulação negra, que tem menos 
acesso a saúde, moradia e ao 
trabalho decente. O que vive-
mos é uma abolição inacabada.  

É muito simbólico a pri-
meira brasileira a morrer de 
covid-19 ter sido uma mulher 
negra, empregada doméstica, 
contaminada no seu local de 
trabalho. Nós, mulheres, somos 
as mais afetadas pelas condi-
ções impostas pela pandemia. 
Se não enfrentamos o vírus, se 
não encaramos a informalida-
de, enfrentamos o desemprego 

e a fome. 
Todos os negros, mas prin-

cipalmente as mulheres, são 
negligenciados por uma so-
ciedade patriarcal, racista, 
machista e discriminatória 
que forma instituições, pre-
conceituosas. Exemplo recente 
é a chacina em Jacarezinho, 
Rio de Janeiro, que, até o mo-
mento, acabou com a vida de 
29 jovens, maioria negros. É 
o estado dando aval, para o 
extermínio, não que ele já não 
aconteça de outras formas, por 
meio da violência doméstica, 
fome, entre outras. 

É necessário ter um mo-
mento de reflexão para anali-
sarmos o futuro que queremos. 
Ano que vem tem eleição, preci-

samos eleger nossos represen-
tantes de fato. Só haverá demo-
cracia, se realmente os negros 
forem tratados de forma igua-
litária. Para isso, a representa-
ção na política é urgente. Pen-
se, e vamos juntos fortalecer 
a luta por justiça e igualdade 
para todas e todos. 

Uma abolição inacabada .

ETELVINA GUIMARÃES, 
Diretora do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Osasco e Região 

Live discute “mulher negra 
no mercado de trabalho”

Após 133 anos da abolição 
da escravatura, os negros ainda 
não alcançaram igualdade de 
oportunidades e ainda sofrem 
com o racismo institucionaliza-
do. E esta realidade, sobretudo 
no mercado de trabalho, é ainda 
mais severa para as mulheres 
negras. Para discutir esta ques-
tão, o Sindicato realiza, na pró-
xima quinta-feira, 13, uma live 
com o tema “Mulher Negra no 
Mercado de Trabalho”, a partir 
das 18h30, com mediação da di-
retora Etelvina Guimarães. 

A Live, que tem iniciativa 
da Comissão de Gênero e Raça, 
formada pelos diretores Bruno, 

Etelvina Guimarães, Everaldo e o 
assessor Valdemir (Manguinha), 
vai ser transmitida pelo Face-
book do Sindicato (@sindmetal).

As convidadas para o debate 
são a diretora do Sindicato Creu-
sa de Oliveira; a vice-presidente 
(licenciada) do Sindicato, Monica 
Veloso, que é secretária de Polí-
ticas para Mulheres e Promoção 
da Diversidade de Osasco; Yara 
Pereira, diretora Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo; e 
Amanda França, secretária de 
Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial de Osasco. 

Acompanhe e vamos deba-
ter juntos os principais desafios. 

CURTAS

Na semana passada tiveram iní-
cio os depoimentos das primeiras 
testemunhas da CPI da Covid-19. 
Na qual foram ouvidos o atual 
ministro da Saúde e dois de seus 
antecessores. Na terça, 4, Luiz 
Henrique Mandetta, entre outros 
pontos afirmou que o governo 
Bolsonaro ignorou os alertas fei-
tos pela pasta sobre a pandemia, 
engavetou uma estratégia de tes-
tagem e descartou a realização 
de uma campanha de orientação 
à população sobre a doença.

CPI da Covid-19

Mandetta ainda disse que o Brasil 
poderia ter começado a vacinar 
sua população desde novembro. 
No entanto, a política externa 
brasileira criou entraves para o 
diálogo com a China, prejudican-
do assim a compra de insumos 
básicos, e mais tarde, da vacina 
CoronaVac. Já Nelson Teich afir-
mou que deixou ministério por 
não ter autonomia e acrescentou 
que houve pressão para que indi-
casse o uso da cloroquina. [Fon-
te: Agências de Notícias]

Vacina desde 
Novembro 

O fato é que a covid segue 
descontrolada no Brasil, 
que, até domingo, 9, regis-
trou 422.340 mortes em de-
corrência da doença. Mais 
cinco companheiros da re-
gião, infelizmente, fazem 
parte das vítimas. São eles: 
Daniel da Cinpal Filial, Edil-
son da Kitframe, Renato da 
Albras, Eduardo da CTrens 
e Carlos Alberto (Alan) da 
WTT. Cada um deles deixa 
família, amigos, colegas de 
trabalho, sonhos e planos 
por conta de uma doença 
que já existe vacina.

A diretoria do Sindicato la-
menta profundamente todas 
as mais de 420 mil perdas, 
e se solidariza com os fa-
miliares, amigos e colegas 
de cada uma das vítimas e 
deseja a força necessária 
para enfrentar essa perda. 
E mantem firme a luta por 
plano de vacina que contem-
ple toda população, o quanto 
antes. Até lá, cobramos ado-
ção de medidas que prote-
jam todos!

Luto na 
categoria 

MULHER EM FOCO



3VT
OSASCO, 11 A 22 DE MAIO DE 2021 • ED. 08 foco

Em 25 de maio, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) dará início ao 
pagamento da primeira parcela do 13ª salário para aposentados e pensionistas. 
A segunda vai começar no dia 24 de junho. O decreto que regulamenta a 
antecipação foi publicado em 5 de maio no Diário Oficial da União

13º 
ANTECIPADO 

STF retira de pauta julgamento da ação de 
revisão do FGTS; Sindicato luta pelo recalculo

Companheiros da Wap Metal resgatam 
PLR de 2020 e garantem a de 2021

Desde 2013, o Sindicato tem 
ação na Justiça, em conjunto 
com a Força Sindical, que co-
bra a recomposição do saldo 
do FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço). Em 2014, o 
partido Solidariedade ajuizou a 
Adin (Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade) 5090 no STF (Su-
premo Tribunal Federal), onde 
o ministro Roberto Barroso, re-
lator, determinou a suspensão 
de todos os processos que tra-
tem do tema, até o julgamen-
to do mérito pelo Plenário, 
previsto para acontecer na 
próxima quinta-feira, 13. 

No entanto, na sexta-feira, 7, 
o STF, informou, por meio da 
assessoria de imprensa, que 
retirou de pauta a ação do jul-
gamento. 

Em nota, as centrais já 
confirmaram uma articulação 
conjunta para que o assunto 
retorne a pauta. “Considerando 
a urgência do assunto para os 

trabalhadores e que o STF reti-
rou da pauta a votação sobre a 
ADI, sem dar perspectivas para 
uma nova data de julgamento, 
os presidentes das centrais sin-
dicais solicitam uma audiência 
com o presidente da casa, Mi-
nistro Luiz Lux”, destaca a nota. 

Cuidado com 
Boatos

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

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

Depois de um longo pro-
cesso de luta, os companheiros 
da Wap Metal não só resgata-
ram a PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) de 2020, 
como também já estão com a 
de 2021 garantida. A proposta 
foi aprovada em assembleia re-
alizada em 27 de abril. 

“A união e a luta dos traba-
lhadores, junto à comissão de 
PLR, foram muito importantes 
para a retomada das negocia-
ções com a direção da empre-
sa. Essa vitória serve de exem-
plo para os companheiros que 
ainda não conquistaram PLR”, 
afirma o diretor Dalmo, que 
completa: “Manter a PLR, em 
plena pandemia, é uma grande 
conquista dos trabalhadores”.

Organização por 
PLR na Nuctech

Os companheiros da Nuc-
tech estão organizados com o 
Sindicato por PLR. A diretoria 
já iniciou a negociação com a 
empresa e reforça a mobili-
zação dos trabalhadores para 
que as discussões avancem.

Na Metalúrgica Mathis, o 
Sindicato esteve presente para 
reforçar a mobilização dos tra-

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

A proximidade da ação, até 
então marcada para o dia 13, 
fez surgir muitos boatos nas fá-
bricas de Osasco e região. Para 
evitar cair em pegadinhas, o 
Sindicato orienta a categoria a 
não entrar com ação individual 
e aguardar novas informações 
da diretoria. 

Embora qualquer pessoa 
tenha o direito de apresentar 
uma ação individual contra a 
Caixa Econômica Federal, ges-
tora do fundo, a forma mais 
segura de fazer isso é por meio 
de uma ação coletiva. Isto por-

do Sindicato, Gilberto Almazan.
A DPU (Defensoria Públi-

ca da União), que representa 
os interesses da população em 
causas contra o governo federal 
e de forma gratuita, também 
desaconselha, neste momento, 
os trabalhadores a ajuizarem 
ações individuais. Com uma 
ação civil pública em fase de 
apelação na segunda instância 
da Justiça Federal, a DPU já soli-
citou a revisão do FGTS para to-
dos os trabalhadores e, por isso, 
considera desnecessário o ajui-
zamento de ações individuais.

A Força Sindical e o Sindi-
cato, junto de um competente 
corpo jurídico estão acompa-
nhando o caso. “Muito cuidado 
ao receber informação sobre 
este assunto. Tente se informar 
apenas em fontes confiáveis. 
Não forneça seus dados pes-
soais. Não efetue pagamentos 
adiantados”, orienta Almazan, 
presidente Sindicato.

que, além de fugir dos custos 
de uma ação individual, que 
podem ser elevados em caso de 
derrota, em uma ação coletiva o 
trabalhador conta com uma es-
trutura jurídica preparada para 
acompanhar o processo. 

“É preciso aguardar o jul-
gamento da ADI 5090 no STF 
e verificar seu impacto nas 

demais ações, o que inclui a 
nossa ação em conjunto com 
a Força Sindical. Vale ressaltar 
que mesmo ocorrendo o julga-
mento, a questão não está resol-
vida. Ou seja, a decisão no STF 
não significa pagamento das 
diferenças, precisamos aguar-
dar o resultado dos processos 
coletivos”, explica o presidente 

Sindicato luta há quase oito anos pelo correção do FGTS 
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balhadores e para falar sobre 
acordo de compensação, co-

vid-19 e os serviços do Sicoob 
Credmetal. 

Organização por PLR ganha força na Nuctech

Companheiros da Mathis estão com o Sindicato

Acordos que alteram 
contrato de trabalho 
voltam a valer; exija a 
participação do Sindicato

RENDA 

Está em vigor desde 28 de 
abril, a MP (medida provisó-
ria) 1.045/21, que permite uma 
nova rodada do programa que 
autoriza as empresas a reduzir 
a jornada e salário dos trabalha-
dores, e a suspender o contrato 
por até 120 dias. O Sindicato re-
força que, principalmente neste 
momento de crise, a negociação 
coletiva é o melhor caminho e 
orienta os trabalhadores a exi-
gir a participação da entidade 
no processo. 

“Se o trabalhador ou a tra-
balhadora receber alguma pro-
posta que altere o contrato de 
trabalho, deve avisar imediata-
mente ao Sindicato. Devem nos 
procurar para podermos nego-

ciar saídas mais justas e menos 
prejudiciais. A negociação co-
letiva é sempre o melhor cami-
nho, principalmente numa crise 
como esta”, afirma o presidente 
do Sindicato, Gilberto Almazan. 

A medida prevê reduções de 
salários que podem ser de 25%, 
50% e 70%. Os trabalhadores 
que tiverem jornada reduzida 
ou contrato suspenso receberão 
da União um benefício emer-
gencial proporcional ao valor do 
seguro-desemprego. Além disso, 
O programa também permite, 
entre outros pontos, a empresa 
a adotar antecipação das férias, 
adoção de banco de horas, e 
adiamento do recolhimento do 
FGTS. 

Metalúrgicos devem exigir presença do Sindicato nas negociações 
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Respeitando as ações preventivas contra a Covid-19, o atendimento 
presencial da secretaria do Metalclube acontece de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 19h. O atendimento por telefone segue o mesmo horário. 
Mais informações no (11) 3686-7401

Metalúrgico perde parte da mão em acidente na 
Isocab e Sindicato exige fiscalização com urgência

SECRETARIA 
METALCLUBE 

O acidente, junto de outros 
ocorridos em outras categorias, 
também foi assunto da Live, or-
ganizada por sindicatos da re-
gião, em memória às vítimas de 
acidentes e doenças do trabalho. 
Em parceria com o Cissor (Con-
selho Intersindical Saúde e Segu-
ridade Social Osasco e Região) e 
Cerest, a Live aconteceu no dia 28 
de abril. 

Os efeitos da covid-19 no 
mundo do trabalho também nor-
tearam os debates. “A negligencia 
com os locais de trabalho é gri-
tante. Os dados sobre a situação 

PESQUEIRO 
LAGOA DOS PATOS 
30% DE DESCONTO NA ENTRADA
5% DE DESCONTO NOS CONSUMOS 
INTERNOS
Marginal da Rodovia Anhanguera, 
Km 50,5, Tijuco Preto, Jundiaí, SP.
+ INFORMAÇÕES:
(11) 4537-1198/2100 e
 www.pesqueirolagoadospatos.com.br

CÁLCULO 
PREVIDENCIÁRIO 
Sócio pode agendar horário no Sindicato 
para fazer a contagem de tempo de 
serviço, e quando atingido o período 
necessário, a entidade dará entrada na 
aposentadoria. 
+ INFORMAÇÕES e AGENDAMENTO:
(11) 3651-7200

OFTALMOCLINIC
Centro Oftalmológico
SÓCIO TEM DESCONTO ESPECIAL
ESPECIALIDADES: Consulta clínica
Rua Cipriano Tavares, 109, Centro, 
Osasco, SP.
+ INFORMAÇÕES: (11) 2284-6500

Um acidente de trabalho 
na Isocab, em Carapicuíba, 
deixou o companheiro Antô-
nio César sem parte da mão 
esquerda. O Sindicato tomou 
conhecimento do caso em 27 
de abril e já cobra da Gerên-
cia Regional do Trabalho, em 
Osasco, e do Cerest (Centro 
de Referência em Saúde do 
Trabalhador) de Osasco, fis-
calização com urgência.

Segundo denúncia feita 
por trabalhadores, o acidente 
aconteceu no dia 16 de abril, 
por volta das 15h, quando a 

mão de Antônio Cesar ficou 
presa num cilindro. A denún-
cia foi feita pelo SindZap.

“Assim que tomamos co-
nhecimento do ocorrido, en-
tramos em contato com a em-
presa, que, em seguida, nos 
enviou a CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho). A 
nossa articulação é para ga-
rantir que os direitos do tra-
balhador sejam respeitados 
e, claro, para que seja evitado 
acidentes dentro da empre-
sa”, explica o secretário-geral 
do Sindicato, João Batista.

SAÚDE E SEGURANÇA

Memória às vítimas de acidentes 
dos adoecidos não são coletados 
adequadamente e as ações do po-
der público são tímidas como se 
o vírus não passasse pelas pare-
des das empresas”, destacou Ma-

ria Maeno, que também falou so-
bre a Pesquisa “COVID-19 como 
doença relacionada ao trabalho”.

Acompanhe a live no www.
sindmetal.org.br 

Live intersindical marcou do dia 28 de abril 

Dia do trabalhador: Carreata e ato 
virtual pedem por saúde e renda 

1º DE MAIO 

No 1º de maio, Dia do Tra-
balhador e da Trabalhadora, 
deste ano, o Sindicato somou 
forças com entidades de di-
versas categorias em carreata 
pela vacinação em massa, con-
tra a covid-19, emprego já, de-
mocracia e o retorno do auxí-
lio emergencial de R$ 600. Na 
internet, um ato organizado 

pelas centrais sindicais tam-
bém marcou a data e reforçou 
a unidade da classe trabalha-
dora em defesa da vida, demo-
cracia e emprego. 

“Nós queremos vacina e 
queremos comida na mesa. 
Para isso, nós precisamos 
unir forças porque se a gen-
te se dividir o raio pode cair 

Esquenta – Um dia an-
tes, na sexta-feira, 30, o Sindi-
cato, junto a outras entidades, 
lideranças políticas e movi-
mentos sociais, participou de 
ato no Largo do Taboão que 
foi um verdadeiro esquenta e 
destacaram a importância da 
unidade em defesa da vida, do 
emprego e da renda. 

Sindicato presente na carreata que percorreu Osasco, Carapicuíba e Barueri 

no mesmo lugar duas vezes. 
Só unidos poderemos mudar 
tudo que está aí”, destacou o 
secretário-geral do Sindicato, 
João Batista, durante pronun-
ciamento no final da carreata.

Esquenta em Taboão

No dia 1º de maio, o diretor do Sindicato Sertório recebeu 
a primeira dose da vacina contra a covid-19. A diretoria 

mantém firme a luta para que a vacinação seja uma 
realidade logo para todos os brasileiros.

Diretor Sertorio começa imunização
contra covid-19
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