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17 toneladas de 
alimentos serão 
doados na região 

Doação fará diferença na vida de diversas famílias da região 
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Companheiros da Spirax Sarco poderão 
receber mais de R$ 6mil de PLR  P3 

Ao todo, 17 toneladas  
de alimentos foram 
doados para a Campanha 
Metalúrgicos contra a 
fome. Deste total, boa 
parte já foi distribuída 

entre famílias de bairros 
e atendidas por projetos 
sociais de Osasco e região. 
Nos próximos dias, a 
diretoria vai espalhar 
ainda mais solidariedade, 

graças a contribuição de 
trabalhadores, entidades, 
empresas e do Sicoob 
CredMetal, que sozinho 
doou mais de 1 tonelada 
de alimentos. P.3

Sócia ganha 
Corolla 0Km da 
promoção do 
Sicoob P4

Metalúrgicas 
somam 25 vítimas 
da covid-19 na 
região P.4

Seminário debate 
Meio Ambiente e 
trabalho P.2



Grosso modo, a Reforma Admi-
nistrativa como foi formatada por 
Bolsonaro/Guedes diminui o tama-
nho e o papel do Estado brasileiro, 
com a desregulamentação de direi-
tos e a regulamentação de restrições.

Diante disso, não temos dúvida 
em afirmar: a Reforma Administra-
tiva é mais nefasta para o conjunto 
da sociedade do que é a Trabalhista 
(Lei 13.467/17), que retirou direitos 
dos trabalhadores e criou vários 
contratos de trabalho precários.

Precisamos todos entender em 
que contexto se insere a Reforma 
Administrativa. Para isso precisa-
mos retroceder à aprovação, em 
2016, da EC (Emenda à Constitui-
ção) 95, do Teto de Gatos, que conge-
la as despesas primárias do governo 
por 20 anos. O Teto de Gastos signi-

ficou, portanto, retirar os pobres da 
Orçamento Público.

É nesse contexto que se seguiu 
à aprovação, pelo Congresso Na-
cional, da Terceirização da mão de 
obra (Lei 13.429/17); e da Reforma 
Trabalhista (Lei 13.467/17). 

Em seguida, em 2019, o Congres-
so Nacional aprovou a Reforma da 
Previdência (Emenda à Constituição 
103), que grosso modo, significou 
para os trabalhadores da iniciativa 
privada e os públicos regras mais 
duras e inacessíveis para obtenção 
da aposentadoria e outros benefí-
cios previdenciários.

É nesta esteira que caminha a 
Reforma Administrativa. Primeiro, 
os governos neoliberais de Temer 
(2016-2018) e Bolsonaro (2019-
2022) desmantelaram os direitos e 

as conquistas dos trabalhadores. 
Agora querem destruir os serviços 
públicos.

Lutar contra a aprovação da Re-
forma Administrativa no Congresso 
faz parte de nossa agenda e luta. A 
Luta faz a Lei!

A chuva de ontem foi passa-
geira e um pingo d’água diante 
da quantidade de água que pre-
cisamos para sair da crise hídri-
ca que estamos mergulhados. Se 
não chover, pode faltar luz. Se 
não faltar, no mínimo a conta vai 
aumentar. 

Neste mês, a mudança de ta-
rifa da Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) já será sufi-
ciente para fazer a conta subir, 
em pelo menos 5,6% em relação 
à conta de maio.

O CMSE (Comitê de Moni-
toramento do Setor Elétrico) 
emitiu um alerta de emergência 
hídrica para os estados de Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, São Paulo e Paraná, para o 
período de junho a setembro. 

Precisamos entender a gravi-
dade disso. A falta de água, gera 
falta de energia e ameaça a reto-
mada do crescimento econômico. 
Em 2001, você talvez se recorde, 
vivemos uma situação parecida. 
O risco de apagões levou ao ra-
cionamento de energia. Algumas 
empresas foram obrigadas a fe-
char, vários companheiros per-
deram o emprego. 

Se não chover, pode faltar 
luz. Se chover no molhado, tam-
bém pode faltar luz. Esta conta 
não pode ser cobrada só da natu-
reza. A soma é clara, faltou pla-
nejamento e investimento, mas 
sobrou o interesse de privatiza-
ção. Estratégia mais falha que 
um governo pode ter. 

Diante desta crise já anun-

ciada, temos que redobrar a 
atenção com o uso de água, de 
energia e exigir do governo fede-
ral planejamento e investimentos 
que corrijam a situação. E, claro, 
que não comprometam o abaste-
cimento de água, de energia e a 
geração de empregos.
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Com os níveis baixos dos reservatórios das hidrelétricas, a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) decidiu acionar a bandeira tarifária vermelha, 
patamar 2. Isso significa energia mais cara, com custo de R$ 6,243 para cada
100 kWh consumidos, um aumento de 5,6% em relação à conta de maio
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Reforma Administrativa é pior
que a Trabalhista

.

MIGUEL TORRES, 
Presidente da Força Sindical, da CNTM 
e do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Paulo e Mogi das Cruzes

Seminário: metalúrgicos discutem 
meio ambiente e trabalho 

Meio ambiente, direitos e 
saúde e segurança dos traba-
lhadores serão temas do 10º Se-
minário sobre Meio Ambiente 
e Trabalho, que acontece nesta 
quinta-feira, 10, a partir das 
18h30, pelo aplicativo Zoom, 
com transmissão ao vivo pelo 
Facebook. O encontro virtual 
vai marcar o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. 

O debate se faz necessário 
para que trabalhadores e cipei-
ros compreendam a importân-
cia da sustentabilidade e que ela 
não está desassociada do local 
de trabalho e das relações de 

trabalho. Para isso, o Sindicato 
vai contar com a participação 
de Arline Arcuri, Pesquisadora e 
Coordenadora do projeto Nano-
tecnologia, e José Paulo Toffano, 
Jornalista e Ambientalista. Com 
mediação do diretor do Sindica-
to Carlos Eduardo (Garrafa). 

Saiba mais – Estabeleci-
do em 5 de junho pela ONU (Orga-
nização das Nações Unidas), o Dia 
Mundial do Meio Ambiente tem o 
objetivo principal de conscienti-
zar a população mundial sobre os 
temas ambientais, principalmen-
te, aqueles que dizem respeito à 
preservação.

CURTAS

Começou na sexta, 4, e vai 
até a próxima sexta-feira, 11, 
no plenário virtual do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
o julgamento da ação que 
pode mudar a vida de parte 
dos brasileiros aposentados. 
A corte vai decidir se quem 
se aposentou após 1999 — 
ano em que houve mudan-
ça na forma de calcular os 
benefícios — pode solicitar 
revisão incluindo na conta 
contribuições feitas antes de 
julho de 1994. Há chances de 
aumento no valor das apo-
sentadorias. [Fonte: Diap]

Desaposentadoria 
A OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho) aponta 
que os impactos da pande-
mia de covid-19 colocaram 
108 milhões de trabalhado-
res na pobreza no mundo 
inteiro e a recuperação do 
nível de emprego no pata-
mar anterior ao da crise 
sanitária deve acontecer 
somente em 2023. Com a 
redução de postos de traba-
lho, o relatório da entidade 
estima que o desemprego 
deve atingir 220 milhões 
de pessoas ainda neste ano. 
[Fonte: Rede Brasil Atual] 

Crise Social 

Diretor Lucas é reintegrado na Cinpal
O diretor do Sindicato Lu-

cas Bernardes foi reintegrado na 
Cinpal, em Taboão da Serra, nesta 
segunda-feira, 7. A empresa havia 
demitido o dirigente sindical em 
março de 2017, quando passou a 
fazer parte do quadro de direto-
res da entidade. 

O Sindicato, claro, repudiou a 
decisão da empresa e entrou com 
uma ação na Justiça, que, depois 
de um longo processo juridico, re-
conheceu o direito à estabilidade 
de Lucas e determinou que fosse 
reintegrado imediatamente.

“A ação do Sindicato buscou 
lutar contra a violação de garan-
tias já consolidadas. A decisão é 
uma vitória, não só para o Sindi-
cato e para o Lucas, mas para toda 
categoria”, destaca o presidente 
do Sindicato, Gilberto Almazan. 

Lucas é reintegrado na Cinpal 
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71,6% foi o aumento dos desligamentos por morte de trabalhadores com 
carteira assinada no Brasil, entre os primeiros trimestres de 2020 e 2021. 
O levantamento foi divulgado pelo Dieese, com dados extraídos do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia

EFEITOS DA 
PANDEMIA 

PLR na Spirax Sarco pode ultrapassar R$ 6 mil 

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

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

Os metalúrgicos da Spirax 
Sarco, em Cotia, comemoram o 
resultado da luta, após conquista-

rem PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) que pode chegar a 
R$ R$ 6.129. Condicionado a me-

tas, o valor é maior que o conquis-
tado no ano passado. “Mesmo em 
um momento tão difícil e delicado, 

conseguimos negociar uma ótima 
proposta com a empresa. Os tra-
balhadores colaboraram com o 

lucro, então nada mais justo que 
sejam reconhecidos por isso”, ava-
lia o líder sindical José Roberto.

PLR na SPAAL 

Diante da possibilidade de 
greve dos trabalhadores e tra-
balhadoras da SPAAL, a empre-
sa melhorou a forma de paga-
mento na proposta de PLR, que 
foi aprovada pelos companhei-
ros. O valor será pago em par-
cela única até 5 de julho. 

Diretor Marcelo Mendes 
avalia que a conquista “Se 
deu por conta da mobilização 
dos trabalhadores, que no ano 
passado elegeram por aclama-
ção a comissão que contribuiu 
para o retorno da PLR, nego-
ciação com a empresa e dis-
cussão com os trabalhadores”. 

Laminação Pasqua 
- Confiança no Sindicato, tam-
bém garantiu PLR para os 
companheiros da Laminação 
Pasqua. 

Companheiros da SPAAL conquistam melhorias na forma de pagamento da PLR 

Metalúrgicos do Siamfesp têm direitos específicos 
Decisão do TRT (Tribunal 

Regional do Trabalho) de São 
Paulo sobre dissidio coletivo 
do Siamfesp (Sindicato da In-
dústria de Artefatos de Metais 
Não Ferrosos no Estado de São 
Paulo) beneficiam metalúrgi-
cos que trabalham em empre-
sas filiadas a esta entidade pa-
tronal, entre eles, os da Arim e 
da Crismoe. 

Além de reajuste de 
1,83%, a ser pago a partir de 
novembro de 2017, aplicável 
retroativamente e demais re-
flexos, inclusive FGTS, INSS e 
GFIP, o Tribunal decidiu que 
os companheiros têm direitos 
a todos os direitos já conquis-
tados pela categoria e alguns 
direitos específicos, como: 
PLR no prazo máximo de 60 
dias e fornecimento mensal 
de Vale Cultura extensivo a 
família metalúrgica no valor 
mínimo de R$ 50 forma de 
cartão magnético, para todo 
os trabalhadores. 

Trabalhadores da Arim (Siamfesp) têm direito a vale cultura 

Companheiros da Politampas estão com reajuste garantido 
Saiba mais em

www www.sindmetal.org.brPLR na Laminação Pasqua 

Campanha “Metalúrgicos contra a Fome” 
arrecada 17 toneladas de alimentos 

SOLIDARIEDADE

A campanha “Metalúrgi-
cos contra a Fome” arreca-
dou 17 toneladas de alimen-
tos não-perecíveis, desde que 

foi lançada pelo Sindicato, 
no final de abril. As doações 
foram recebidas na sede, 
subsedes e no Metaclube. As 

arrecadações foram e serão 
destinadas para famílias que 
vivem em situação de vulne-
rabilidade social. 

“Trabalhadores, empre-
sas e entidades foram so-
lidárias e o Sindicato tem 
conseguido fazer chegar as 

doações a quem mais preci-
sa neste momento”, disse o 
secretário-geral do Sindicato, 
João Batista. 

Sicoob CredMetal doa mais de 1 tonelada de aliment 
O Sicoob CredMetal somou 

esforços com a rede de solidarie-
dade formada pela Campanha 
“Metalúrgicos contra Fome” e 
doou 1.100kgs de alimentos.

“Colaborar com as pessoas 
está no nosso DNA, em todos 
os sentidos, desde ações que fa-
vorecem a inclusão financeira, 
até a questão de arrecadações 
e doações, como por exemplo 
de agasalhos. O foco sempre é 
busca suprir as necessidades 
básicas de quem tanto precisa”, 
explica Milton Cavalo, diretor 
presidente do Sicoob CredMetal.

Fazer o bem - O pre-
sidente do Sindicato, Gilberto 
Almazan, agradece a todos que 
assim como a cooperativa partici-
param desta rede de solidarieda-
de. “Estamos em uma crise que 

tem impactos muito profundos 
na economia, na vida das pesso-
as e na renda delas. Então, cada 
doação recebida significa muito, 
e fará diferença na mesa das fa-
mílias que estão necessitando 
dessa ajuda neste momento. Só 
temos que agradecer a todos que 
apoiaram e apoiam esta Campa-
nha”, destacou Almazan.

Entre as empresas que par-
ticiparam desta rede estão: Lu-
minae, Albras, Wap Metal, Tup 
Tech, Nakata, CBFA, Bridon, São 
Raphael, Metitor e Gramtam-
pa, entre outras. Uma parte das 
doações já foi distribuída, e nos 
próximos dias serão entregues 
mais, entre eles, os doados pela 
Sicoob CredMetal.

Sicoob CredMetal doa mais de 1 tonelada de alimentos 
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AMAMOS - Osasco Associação Camila Rassafa - Osasco 

Associação de Amparo a Mulher - Itapecerica Comunidade de Moradores - Baronesa
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

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. Sua identidade será mantida em sigilo 

Ciclo de Debates discute pandemia e seus 
impactos na saúde do trabalhador metalúrgico

DOSSIÊ COVID-19 
NO TRABALHO 

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

SENAC OSASCO 
20% DE DESCONTO a sócios e 
dependentes, mediante carta 
de autorização emitida pelo 
Sindicato,para cursos e atividades 
educacionais, nas modalidades 
presencial e à distância.
Endereço: Rua Dante Batiston, 248 
- Centro
Telefone: 11 2164-9877
2ª a 6ª feira: 8h às 21h / 
sábado: 8h às 14h
+ Informações:www.sp.senac.br

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

O Sindicato promove em 1 
de julho, das 18h30 às 20h, o 42º 
Ciclo de Debates sobre Saúde e 
Segurança no Trabalho.  Com o 
tema “Pandemia e seus Impac-
tos na Saúde do Trabalhador 
Metalúrgico”, o evento, que 
será presencial e virtual,  vai 
chamar a atenção para as mor-
tes em decorrência da covid-19 
nas metalúrgicas de Osasco e 
região, ações e medidas que 
devem ser adotadas para pre-
servar a saúde e a vida dos tra-
balhadores. 

LUTO - Ao todo, nas me-
talúrgicas da região, o Sindicato 
tem conhecimento de 25 mortes 
por causa da doença. A última 
aconteceu no sábado, 5. Trata-
-se do metalúrgico Edimilson 
Pereira da Silva, de 52 anos. O 
companheiro tinha 28 anos de 
empresa, tinha família, tinha 
planos. Assim como as demais 
vítimas, não é apenas um nú-
mero. É isso que o Ciclo de De-
bates vai destacar: cada vida 
importa, e que quaisquer ações 
que evitem mais mortes devem 

Sócia do Sicoob CredMetal leva Corolla 0Km para casa
SORTE GRANDE
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SAÚDE E SEGURANÇA

ser respeitadas e seguidas.
Para isso, especialistas ex-

perientes sobre o assunto vão 
participar da Live. São eles: Dra. 
Maria Maeno, Médica e Pesqui-
sadora da Fundacentro; Prof. 
Dr Luiz Carlos Fadel de Vascon-
cellos – Fiocruz; Dra Rosângela 
Gaze – Médica – Fiocruz/UFRJ; 
Prof. Dr Eguimar Felício Cha-
veiro – Universidade Federal de 
Goiás.

CAT - A importância da 
emissão da CAT (Comunicação 
Acidente de Trabalho) também, 
em caso de covid-19, será abor-
dada e vai reforçar àquilo que 

a diretoria tem dito nas portas 
das fábricas. “A CAT é a garantia 
de que o acidente ou, no caso, a 
Covid-19, tem relação com a ati-
vidade profissional. Além disso, 
é uma forma do trabalhador 
que teve covid-19 e sofre com 
sequelas também terem seus 
direitos assegurados e respei-
tados”, explicou o diretor Mar-
cel Simões, em assembleia na 
Cinpal. 

Inscrições - Para parti-
cipar, os interessados devem se 
inscrever pelo e-mail celia.as-
sessoria@sindmetal.org.br ou 
pelo SindZAp (11) 95218-1964. 

Marcel destaca na Cinpal a importância da CAT

Diretores recebem vacina contra 
Covid-19

Nos últimos dias, mais 
cinco diretores do Sindica-
to receberam a primeira 
dose da vacina contra a co-
vid-19: Dalmo, Carlos Edu-
ardo (Garrafa), Celso, Etel-
vina (Teca) e José. Seguindo 
a cronologia estabelecida 
pelo Plano Nacional de Imu-
nização, os companheiros 

foram vacinados por faze-
rem parte do grupo de co-
morbidades. 

O Sindicato alerta a to-
dos os companheiros e com-
panheiras para a importân-
cia da vacina e cobra dos 
governantes vacinação em 
massa, para que toda popu-
lação seja logo imunizada.

A sócia do Sicoob CredMe-
tal Marinalva iniciou junho 
com um Corolla zero km na 
garagem de casa. A compa-
nheira, que também é sócia do 
Sindicato, é uma das sortudas 
da promoção “Sorte assim só 
no Sicoob”. Nem a máscara foi 
capaz de esconder a felicidade 
dela que, junto do marido, foi 
para casa na terça-feira, 1, com 
o modelo XEi 0KM.

“Fiquei muito alegre, não 
tenho palavras para agradecer. 

Sou grata a Deus e a cooperati-
va”. Ela também disse que essa 
sorte não é frequente: “Nunca 
tinha ganhado nada”.

Marinalva, que trabalha 
na Irrigabrás, em Barueri, é 
sócia do Sindicato e do Sicoob 
CredMetal há 18 anos. 

O diretor presidente do Si-
coob CredMetal, Milton Cavalo, 
comemora a premiação. “Es-
tamos muito contentes de ter-
mos uma premiada em nossa 
unidade”, destaca. Ele também 

ressalta o diferencial da coope-
rativa: “aqui, o associado parti-
cipa de algo que é dele, que ele 
faz parte e ainda tem acesso a 
essas premiações. Além disso, 
eles têm participação direta 
nas ações da cooperativa e nos 
resultados alcançados”.

A promoção “Sorte assim 
só no Sicoob” premiou mais de 
500 cooperados durante o ano 
de 2020. Em todo o Brasil, pes-
soas físicas ou jurídicas com 
contas ativas no Sicoob foram 

sorteadas com diversos prê-
mios, que incluíam vale-pou-

pança, smartphones, motos e 
carros.

Dedé e Everaldo cumprimentam Marinalva 

Teca Celso Dalmo

Garrafa José Ricardo


