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Greve 
vitoriosa 

na Budai/
Nyaço

Após dois dias 
de paralisação, 

os companheiros 
conquistaram o 

comprometimento da 
empresa de regularizar 

os pagamentos  P.3

Número pode ser ainda maior. Sindicato cobra ações das empresas e 
órgão competentes para garantir prevenção nas fábricas  P. 3
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Mobilização fortaleceu a pauta dos trabalhadores da Budai/Nyaço 

Covid-19 já é 
responsável por 
20 mortes nas 
metalúrgicas 

Ação solidária doa 5 toneladas de alimentos na região  P.4

Campanha "Metalúrgicos contra a Fome" recebe doações de trabalhadores, empresas,  e já leva alimentos à famílias e instituições sociais

Cresce acordos de PLR 
Mobilização garantiu novos acordos na Flório,

Top Service, Tuba e Zitroh  P. 3

Companheiros da Tuba aprovam PLR 

Centrais 
fazem ato 
presencial P.4

Direitos das 
gestantes na 
pandemia P.2

Associação Mão Solidária - Embu das Artes Casa do Cuidador - Cotia 

Famílias do Rochdale - Osasco Ocupação Esperança - Osasco ONG Suprindo Vidas - Carapicuíba
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A atual situação que o Brasil 
enfrenta não possui precedente 
histórico. Já vivemos crises de 
várias formas: econômicas, 
políticas, sociais e até mesmo 
pandêmicas, mas jamais todas 
juntas e ao mesmo tempo. Não 
se trata, em absoluto, de ausên-
cia de liderança na condução de 
um processo de difícil equação 
em que o país se encontra. Pior 
que isso, trata-se da insistência 
em uma liderança maléfica que 
nos conduz dia a dia ao caos.

Afinal que líder é esse? Que 
tipo de gente o segue? Como é 
possível aguentar tanta agres-
são e violência por parte do 
mandatário maior de um país 
contra seu próprio povo? Esta-
mos sem governo, sem direção, 

sem liderança, sem políticas 
para o emprego, para a educa-
ção, para a saúde, para nada.  
A incompetência está no poder 
e não medirá esforços em se 
manter nele.

O descaso com a pandemia 
aprofunda o problema eco-
nômico. A lógica perversa da 
“imunização pelo contato ao 
vírus” aproxima o país dos 500 
mil mortos.  Não existe tirania 
pior. O desespero da fome, da 
miséria absoluta não será com-
pensado com auxílios que mal 
dão para pagar contas básicas 
como a luz e o gás.

Enquanto as mortes se acu-
mulam e o “salve-se quem pu-
der” estiver na ordem do dia 
a crise irá se aprofundar cada 

vez mais.  Cabe a cada um de 
nós, contrários às atrocidades 
cometidas diariamente pelo 
atual governo, resistirmos e 
lutarmos por saúde e justiça 
social. Lutarmos, mais do que 
nunca, pela vida!

Números que chocam. Os bra-
sileiros enfrentam a alta taxa de 
desemprego e o drama de ter nosso 
país retornando ao Mapa da Fome 
da ONU (Organização das Nações 
Unidas). Já são 14,5 milhões de fa-
mílias na miséria, num país de alta 
inflação, em que o valor da cesta 
básica chega a ser R$ 445,90. 

Neste cenário, ações de solida-
riedade, como a nossa Campanha 
“Metalúrgicos contra a Fome”, 
dão esperança a difícil situação 
das famílias mais necessitadas. 
Com uma ampla rede de apoio, 
composta por trabalhadores, em-
presas e entidades, já consegui-
mos distribuir mais de 5 toneladas 
de alimentos, que vão beneficiar 
centenas de moradores de Osasco 
e Região. Nossos mais sinceros 
agradecimentos a todos que con-

tribuíram até agora. 
Mas precisamos de mais. Pre-

cisamos de políticas eficazes que 
mantenham os empregos e forta-
leçam as empresas. Também é ur-
gente o auxílio emergencial de R$ 
600 para minimizar, ainda que em 
parte, os prejuízos da pandemia na 
mesa dos mais vulneráveis. 

E, claro, precisamos de vacina. 
Pouco mais de um ano do início da 
pandemia, o país já tem mais de 
449 mil vidas perdidas. Na nossa 
categoria, são 20 na região. Temo 
que este número seja ainda maior. 
Enquanto isso, algumas autorida-
des ainda se recusam a reconhecer 
que travamos duas guerras injus-
tas, invisíveis: a fome e a covid. 

Por isso este Sindicato não 
cansa de cobrar prevenção, de fo-
mentar a solidariedade e de apoiar 

as centrais, que têm travado uma 
forte batalha em nome da vida, do 
emprego e da renda dos brasilei-
ros. Por isso que “comida no prato 
e vacina no braço”, também são 
nossas bandeiras de lutas. Juntos, 
contra a fome e covid-19, busca-
mos um país melhor.  
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1.149 gestantes e puérperas brasileiras foram vítimas fatais da covid-19, desde 
o início da pandemia. Ao todo, existem 12.080 registros de mulheres nestas 
condições infectadas. Os dados são do OOBr Covid-19 – Observatório Obstétrico

MULHER EM 
FOCO 

GILBERTO ALMAZAN
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
gilberto@sindmetal.org.br

Há 26 anos, Sindicato arrecadava 

doações para moradores de Taboão 

atingidos pela chuva
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Juntos, contra a fome e a covid-19.

EDUADO METROVICHE | ARQUIVO SINDMETAL

Sob o domínio do caos e afins!.

ELISEU SILVA COSTA
Presidente da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Gestantes têm direito à 
afastamento do trabalho 
presencial, com salário garantido 

Durante a pandemia, as 
trabalhadoras gestantes têm 
garantido o direito ao afasta-
mento do trabalho presencial, 
com a garantia do pagamento 
do salário. O direito está pre-
visto na Lei 14.151, sancionada 
em 12 de maio e publicada no 
dia seguinte no Diário Oficial 
da União.

“É uma grande vitória 
para a mulher trabalhadora. A 
covid-19 ainda é um mistério, 
sabemos pouco sobre os riscos 
que esta doença pode provocar 

nas gestantes e no nascituro. No 
entanto, por meio do noticiário, 
sabemos de alguns casos gra-
ves. Logo é fundamental ofere-
cer segurança à saúde da mãe e 
filho”, defende o presidente do 
Sindicato, Gilberto Almazan.

Lei vale para to-
das - Sobre as atividades que 
não comportariam o trabalho a 
distância, como, por exemplo, 
uma operadora de máquina, o 
advogado do Sindicato, André 
Quadros, explica que mesmo 
assim as gestantes devem ser 
afastadas.

“A lei não faz qualquer 
tipo de ressalva, o intuito dela 
é justamente proteger a gestan-
te e o nascituro dos riscos da 
Covid-19. Se não existir possi-
bilidade de trabalho remoto, 
mesmo assim o empregador 
deve afastar a trabalhadora e 
garantir seu salário”, afirma 
Quadros.

CURTAS

A partir de 1º de junho deste 
ano, o INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social) retoma o blo-
queio de benefícios de aposen-
tados e pensionistas por falta 
de prova de vida. A medida foi 
publicada na Portaria 1.299, de 
13 de maio. 

INSS X Prova 
de Vida 

Segundo estudo da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) e 
OIT (Organização Internacional 
do Trabalho), longas jornadas 
de trabalho têm aumentado o 
número de mortes por doenças 
cardíacas e derrames. Ao todo, 
745 mil indivíduos perderam 
suas vidas em 2016 pelo excesso 
de trabalho. [Fonte: RBA] 

Haja Coração

Na semana passada, o ex-
-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello fez seu depoimen-
to à CPI da Covid-19. Na ava-
liação de senadores, ele foi 
marcado por contradições 
e mentiras. Para a TVT, o 
presidente da CPI da Covid 
no Senado, Omar Aziz (PS-
D-AM), disse que Pazuello 
será convocado para prestar 
novo depoimento à CPI. “O 
Pazuello foi lá e defendeu 
Bolsonaro como se estives-
se defendendo o filho dele. 
Talvez um pai não mentis-
se tanto pelo filho como o 
Pazuello mentiu pelo Bol-
sonaro”, disse o presidente 
da CPI. [Fonte: Agências de 
Notícias]

CPI da 
Covid-19

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

O presidente do Sindicato, Gilberto Almazan, recebeu em 
18 de maio a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 

seguindo o calendário estabelecido pelos órgãos 
competentes. Após ser imunizado, Almazan destacou que 

a vacinação em massa da população é uma necessária 
medida contra o novo coronavírus, e para salvar vidas.

Presidente recebe vacina contra Covid-19 
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Responda a Pesquisa “Covid-19 como doença relacionada ao trabalho” e 
ajude a dar visibilidade para esta questão. Organizada por especialistas da 
área da saúde do trabalhador, o link dela está disponível no site do Sindicato: 
www.sindmetal.org.br. Ao responder, seu nome não será identificado.

DOSSIÊ COVID-19 
NO TRABALHO 

20 metalúrgicos morrem por covid-19 na 
região; Cerest questiona as empresas

Após pressão dos trabalhadores, Budai/Nyaço se 
compromete a regularizar pagamentos atrasados

O setor de controle de 
qualidade da Cinpal, em Ta-
boão da Serra, perdeu na 
quinta-feira, 20, o seu líder: 
José Francisco Marcelino 
(Lobão), de 66 anos. Assim 
como ele, outros 19 compa-
nheiros morreram por causa 
da covid-19 em Osasco e re-
gião, segundo levantamento 

do Sindicato. Com cenário 
preocupante, a entidade co-
bra atenção dos órgãos com-
petentes e o Cerest (Centro 
de Referência em Saúde do 
Trabalhador), em Osasco, já 
aciona as empresas. 

Desde março de 2020, 
quando ainda havia muitas 
dúvidas sobre o novo coro-

Sindicato e Cerest estão de olho

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 dois dias em greve, 
na quarta-feira, 19, os compa-
nheiros da Budai/Nyaço conquis-
taram o compromisso da empre-
sa de regularizar os pagamentos 
dos salários, férias, 13º salário 
e parte da PLR em atraso. Além 
disso, a empresa se prontificou a 
respeitar os das datas futuras.

“A mobilização dos últimos 
dias mostra a nossa força e que 
com união a gente pode avançar 
cada vez mais. Da mesma forma 
que a empresa exige mão de obra 
qualificada, a gente exige que 
nossos direitos sejam respeita-
dos.”, destaca o diretor do Sindi-
cato Izaias de Oliveira.

Luta por direitos na Politampas 
Na Politampas (Siamfesp), 

os companheiros estão mobi-
lizados por reajuste salarial e 
melhorias na cesta básica e vale 
refeição. Pelo SindZap, os traba-
lhadores pediram ajuda da dire-
toria do Sindicato, que já iniciou 
as negociações com a empresa. 

“Neste momento de crise eco-

nômica e sanitária, as empresas 
devem assumir a responsabili-
dade de garantir os benefícios já 
ofertados para os trabalhadores. 
A luta na Politampas tem tudo 
para ser vitoriosa, porque os com-
panheiros já conhecem e valori-
zam a força da união”, avalia o 
diretor Carlos Eduardo (Garrafa). 

Em reposta a articulação 
do Sindicato, o Cerest começou 
a questionar as metalúrgicas da 
região sobre os cuidados sani-
tários que elas têm dispensado 
aos trabalhadores para evitar 
que sejam contaminados pela 
Covid-19 em seus ambientes 
de trabalho. “É fundamental 
a participação do Cerest, esta 
ação tem o objetivo de tornar 

o local de trabalho seguro para 
todos”, explica João Batista.

Enquanto isso, o Sindicato 
orienta àqueles trabalhadores 
que contraírem a doença de 
exigir a emissão da CAT (Co-
municação de Acidente de Tra-
balho). Àqueles que sofreram 
sequelas em decorrência da 
doença, devem fazer o mesmo 
e procurar o Sindicato.

Unidade por direitos esta forte na Politampas
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SAÚDE E SEGURANÇA

42º Ciclo de 
Debates

Pela gravidade e atenção 
que merece, a pandemia da Co-
vid-19 e seus impactos na saú-
de do trabalhador metalúrgico 
será tema de discussão do 42º 
Ciclo de Debates, que acontece 
em 1º de Julho, pelo aplicativo 
Zoom, com transmissão ao vivo 
pelo Facebook do Sindicato (@
sindmetal).

O Ciclo vai contar com de-
bate de especialistas concei-
tuados, que estão produzindo 
conhecimento sobre os aspec-
tos da doença e aprofundarão 
o debate sobre os direitos do 
trabalhador à prevenção.

Inscrições: Para parti-
cipar pelo Zoom, é necessário 
fazer a inscrição pelo e-mail ce-
lia.assessoria@sindmetal.org.br 
ou pelo SindZap 11-9 6078-0209. 
Interessados em fazer pergun-
tas sobre este assunto para os 
especialistas, podem enviar um 
vídeo com até 30 segundos de 
duração para o SindZap.

navírus, o Sindicato envia 
diversos ofícios, com base 
em normas da vigilância sa-
nitária estadual e Organiza-
ção Mundial da Saúde, para 
as empresas no sentindo de 
orientar a prevenção den-
tro das fábricas. Desde en-
tão, cobra ações de combate 
das empresas e dos órgãos 
públicos. 

Na região, Edileusa Ma-
ria dos Santos (47 anos), que 
trabalhava na Ficosa, em Ita-
pevi, foi a primeira vítima 
fatal da doença que o Sindi-
cato tomou conhecimento. 

De sorriso fácil, a compa-
nheira morreu aos 47 anos, 
numa data bastante simbóli-
ca: 1º de Maio (Dia do Traba-
lhador) de 2020. 

O presidente do Sindica-
to, Gilberto Almazan, desta-
ca que os números podem es-
tar subnotificados porque há 
dificuldades de informações 
nas empresas, que nem sem-
pre comunicam o Sindicato. 
A informação da maioria das 
mortes, que a diretoria tem 
conhecimento, foi passada 
por familiares ou colegas de 
trabalho das vítimas. 

Lobão e Edileusa são vítimas da covid-19

PLR garantida 
Nos últimos dias, os com-

panheiros da Florio, Top Ser-
vice, Tuba e Zitroh entraram 
para a lista dos metalúrgicos 
da região que já estão com a 
PLR garantida. 

Para a diretoria, a organi-
zação dos trabalhadores, junto 
com o Sindicato, garante que 
mais acordos sejam fechados. 
“Os resultados reforçam a im-
portância da organização”, des-
taca o diretor Lucas Bernardes. PLR provada na Zitroh

PLR da Flório é superior a 2020 PLR garantida na Top Service 
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

14,5 milhões de famílias estão na miséria. O número alcançado em 
abril é o maior desde o início dos registros disponíveis do Ministério da 
Cidadania —a partir de agosto de 2012— e representa mais de 40 milhões 
de pessoas [Fonte: Uol] 

Centrais Sindicais voltam às ruas por 
vacina, emprego e renda

EXTREMA 
POBREZA 

VIA CERTA 
EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL
50% DE DESCONTO nas mensalidades, 
mediante apresentação da carteirinha
Rua General Bittencout, 170, Centro, 
Osasco, SP
+ Informações: (11) 3681-4088

Consulta com 
clínico geral
Todas às quartas, mediante 
agendamento 
Atendimento com a Dra. Cláudia 
Romualdo
DESCONTO ESPECIAL PARA SÓCIOS 
+ Informações: (11) 3651-7200

SR FÁBRICA DE 
ÓCULOS
Óculos solares, receituários, de segurança e 
lentes de contato
15% DE DESCONTO à vista
10% DE DESCONTO no cartão ou parcelado
OBS: Necessário apresentar carteirinha
Unidades: Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, 
Osasco, Santana de Parnaíba, Taboão da Serra 
e Vargem Grande Paulista
+ Informações: www.oticasr.com.br

Doença, desemprego, po-
breza, fome e mortes. Vão levar 
as centrais sindicais, as Frentes 
Brasil Popular, Povo Sem Medo 
e movimentos sociais às ruas de 
todo Brasil para, em dois atos, 
cobrar auxílio emergencial de 
R$ 600,00, emprego, vacina no 
braço e comida no prato. 

O primeiro acontece nesta 
quarta-feira, 26, com ato pre-
sencial em Brasília, a partir 
das 10h, com transmissão, ao 

vivo, para todo o Brasil, via re-
des sociais e Youtube das cen-
trais. O ato vai marcar o lança-
mento e entrega ao Congresso 
Nacional da primeira Agenda 
Legislativa das Centrais Sindi-
cais. Os sindicalistas também 
solicitaram audiência com os 
presidentes Arthur Lira (Câ-
mara dos Deputados) e Rodri-
go Pacheco (Senado) aos quais 
entregarão o documento.

Já no sábado, 29, as prin-

cipais ruas de todo país serão 
ocupadas. Além do Fora Bol-
sonaro, os atos também vão 
declarar apoio à CPI da Covid 
e pedir rapidez na vacinação 
e retorno do auxílio emergen-
cial de R$ 600. Em São Paulo, 
o protesto vai começar às 16h 
no Masp, na Avenida Paulista. 

Os atos vão respeitar os 
protocolos sanitários para evi-
tar contágio e propagação do 
novo coronavírus. 

Metalúrgicos distribuem mais de 5 toneladas de alimentos

#UNIDADE 

#LUTACONTRAAFOME 

A Campanha “Metalúr-
gicos Contra a Fome” já dis-
tribuiu 5.235kg de alimentos 
para famílias e entidades de 
Osasco e Região. Organizada 
pelo Sindicato, com apoio de 
pessoas físicas, empresas e 
entidades, a arrecadação de 
alimentos vai até 31 de maio. 

“Cada doação realizada 
nos dá ânimo e motivação. Sa-
bemos o quanto cada uma faz 
diferença na vida de quem as 
recebe. Na ausência de uma po-
lítica pública de distribuição de 
renda eficaz, essa Campanha é 
uma forma de reafirmamos a 
nossa solidariedade e auxiliar 
diversas famílias neste período 
tão crítico”, disse o presidente 
do Sindicato, Gilberto Almazan. 

Até o momento, foram be-
neficiadas com a Campanha: 
47 famílias do Rochdale, em 
Osasco. Assim como projetos 
sociais em Cotia (Casa do Cui-
dador e Associação Filantrópi-

ca Esportiva das Brotas, AFEB); 
de Osasco (Igreja Cristo Rei, no 
Baronesa; Ocupação Esperança, 
no Três Montanhas; Povo Sem 
Medo; Paróquia Nossa Senho-
ra, com destino para a comuni-
dade São Patrício; Lar de Jesus 
Entre as Crianças, em Osasco); 
de Taboão da Serra (MTST 
(Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto), Sementes do Ama-
nhã; Cajec); Embu das Artes 
(Associação Mãos Solidárias); 
Carapicuíba (Coletivo de Mu-
lheres; ONG Suprindo Vidas); 
Santana de Parnaíba (Projeto 
Nova Vida); Jandira (União Pró 
Jandira) e Itapevi (Comunidade 
Santa Terezinha). 

Ação Integrada - A 
Campanha “Metalúrgicos contra 
a Fome” é uma ação integrada 
com a Força Sindical, que tem 
mobilizado todos os seus sin-
dicatos filiados para ajudar as 
pessoas mais afetadas pela cri-
se econômica e sanitária. Teve 

início no final de abril e já conta 
com a colaboração de diversas 
pessoas e empresas da região, 
como Albras, Wap Metal, Tup 
Tech, Nakata, CBFA, Bridon e 

Gramtampa, entre outras.
Nos próximos dias, o Sin-

dicato vai distribuir ainda 
mais alimentos em bairros e 
instituições de Osasco e Re-

gião. Quem tiver interesse em 
fazer parte desta rede de soli-
dariedade deve fazer as doa-
ções até 31 de maio na sede ou 
subsedes do Sindicato. 

Coletivo de Mulheres Pq Florida - Carapicuíba Associação União Pró Jandira

Paróquia Nossa Senhora - Osasco Sementes do Amanhã - Taboão da Serra
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