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Desde o início 
da campanha 
“Metalúrgicos contra 
a Fome”, Sindicato já 
distribuiu mais de 12 
toneladas de alimentos, 
graças à colaboração 
de trabalhadores, 
entidades e empresas. 
A arrecadação de 
alimentos segue até 30 
de junho P.4

Mais de 12 
mil kgs de 
alimentos 
distribuídos 

Ciclo debate pandemia e seus 
impactos na saúde do metalúrgico 
Especialistas vão falar sobre prevenção e direitos; participe P.3

500 MIL 
MAIS DE

MORTES POR COVID-19

Centro de Espiritualidade São Luís Orione Fábrica D' Loko Igreja Santa Gema

Famílias do Rochdale Solar Dos Unidos ONG Suprindo Vidas



A estupidez com que o atual 
governo tem tratado desde o iní-
cio a questão da pandemia e to-
das as suas consequências é, no 
mínimo, de uma crueldade sem li-
mites. Na absoluta contramão de 
tudo o que a ciência propôs e tem 
provado pelo mundo afora, o Pre-
sidente do país e seus seguidores 
insistem em manter uma postu-
ra ignorante frente aos enormes 
desafios que o país enfrenta e, 
pior, negando a existência de tais 
problemas através de mentiras e 
atos insanos que tentam passar a 
imagem de que estamos vencendo 
a luta contra o Covid-19.

Definitivamente essa imagem 
é falsa. Ao chegarmos a desola-
dora marca de 500 mil mortes 

causadas pelo vírus, ainda conta-
bilizamos um patamar de mais de 
2000 vidas perdidas por dia, crise 
no sistema de saúde, um ritmo 
lento de vacinação e, tudo isso, 
recheado por uma desesperadora 
política governamental de cinis-
mo e negacionismo diante das 
coisas mais básicas no combate 
ao Covid, tais como uso de más-
cara e o distanciamento social.

O impacto direto da doença 
nas questões econômicas também 
tem sido combatido pelo governo 
de forma desastrosa.  

Os movimentos sociais con-
trários à insanidade governa-
mental começam a ensaiar com 
sucesso uma reação popular ne-
cessária indo às ruas e manifes-

tando a insatisfação.  Não é mais 
possível esperar, negar ou se ca-
lar.  Denunciar e criminalizar a 
ação governamental é obrigação 
de qualquer pessoa sensata e que 
preza pela vida!
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Há 15 anos, metalúrgicos participavam 

do 27º Ciclo de Debates
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Mais de 500 mil vidas perdidas 
em decorrência da covid-19. Até 
quando vamos ver este número 
crescer? São muito mais que 500 
mil mortes. A quantidade, na verda-
de, é impossível de medir. São mais 
de 500 mil vidas humanas: pais, 
mães, filhos, filhas, maridos, mulhe-
res, avós, avôs, irmãos e irmãs. São 
corpos que não podemos velar. 

Enquanto vários países já sen-
tem o efeito da vacinação contra a 
Covid-19, no Brasil o luto se estende. 
A pandemia se alastrou por todo o 
país, mas atinge de forma mais gra-
ve os pobres, os trabalhadores. Seja 
pela proximidade da morte, seja 
pelo desemprego ou pela fome. 

As mais de 500 mil mortes pe-
sam sobre o governo Bolsonaro, 
que teve tempo para organizar e 

planejar, pelo menos com três me-
ses de antecedência, após o primei-
ro caso no mundo, e nada fez. Teve 
ofertas de vacinas, mas as recusou. 

Temos, sem medo de errar, mi-
lhares de pessoas com sequelas gra-
ves por causa da doença. Pessoas 
que precisam de acompanhamento 
médico, que precisam ser tratadas. 
Mas quem você escuta falar sobre 
isso? 

Pensando na sua vida, nos seus 
direitos, o 42º Ciclo de Debates vai 
tratar em 1º de julho destas ques-
tões. Vamos receber especialistas 
renomados para orientar, direcio-
nar e fortalecer a nossa luta em de-
fesa da nossa saúde e direitos. 

Não podemos deixar de nos in-
dignar por cada vida perdida, por 
cada desempregado, pela fome. 

Precisamos nos unir ainda mais e 
cobrar a aceleração da vacina para 
todos, cobrar a retomada da eco-
nomia com geração de empregos. 
Quantas mortes ou quais mortes 
ainda teremos que contar para que 
todos entendam que este é um pro-
blema de TODOS? 

GILBERTO ALMAZAN
Presidente  do Sindicato dos 

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

Quantas mortes ainda teremos que contar?.

ARQUIVO SINDMETAL

Muito além das Máscaras!.

CLAUDIO MAGRÃO, 
Secretário Geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo 

Metalúrgicos debatem 
nanotecnologia e meio ambiente 

Os impactos que a nano-
tecnologia pode gerar sobre a 
saúde dos trabalhadores foram 
destaques do 10º Seminário 
Meio Ambiente e Trabalho. Or-
ganizado pelo Sindicato, o even-
to aconteceu em 11 de junho, de 
forma virtual, com transmissão 
pelo Facebook. 

A pesquisadora Arline Ar-
curi deu vários exemplos de 
aplicação da nanotecnologia e 
explicou que os riscos de sua 
utilização ainda são pouco co-
nhecidos. “Ainda não se sabe 
exatamente o impacto das nano-
tecnologias a longo prazo para a 
saúde do trabalhador e para o 
meio ambiente. Além disso, exis-
tem questões éticas e sociais que 
permeiam o tema”, ressaltou.

Enquanto os riscos não são 
conhecidos, Arline alerta que os 
trabalhadores devem saber que 
eles podem existir e que as em-
presas devem atuar no “princí-
pio da precaução, quando você 
não conhece qual é o risco, tem 
que tomar todo o cuidado possí-
vel para não contaminar os tra-
balhadores”. O mesmo se refere 
ao meio ambiente. 

José Paulo Tóffano, jorna-
lista e ambientalista, destacou o 
comprometimento que a popu-
lação deve ter para preservar 
o meio ambiente, e a cobrança 
que deve ser feita aos governan-
tes para que seja criada políticas 
de prevenção ambiental. 

Assista a live no www.sind-
metal.org.br.

CURTAS

O desmatamento no Brasil 
cresceu 13,6% em 2020, se-
gundo dados divulgados em 
11 de junho pelo sistema 
MapBiomas Alerta. Foram 
1.385.300 hectares (13.853 
km²), área nove vezes maior 
que a cidade de São Paulo, 
ou 24 árvores por segundo. 
O levantamento mostra, 
ainda, que praticamente 
todos os alertas de desma-
te emitidos no ano passado 
têm um ou mais indícios 
de ilegalidade. [Fonte: rede 
Brasil Atual]

Desmatamento 

Nanotecnologia e meio ambiente em pauta 

LUTO

JOSÉ QUIRINO
(Diretor administrativo e ex-
presidente do Sindmon-Metal 

(Sindicato dos Metalúrgicos de
João Monlevade)

19/06/2021

O Sindicato deu mais um passo em defesa do meio ambiente. 
Isso porque o nosso diretor Francieldo Filgueiras de Aquino foi 
empossado em 16 de junho no COMDEMA (Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente de Osasco). Os assessores 
sindicais Valdemir Martins da Luz (Manguinha) e Wilson Gomes 

Costa de Lira foram empossados como suplentes.

Osasco: Sindicato está no COMDEMA
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Para levar informação para o maior número de trabalhadores, o 42º Ciclo de 
Debates terá transmissão cruzada com o Facebook de várias páginas, entre 
elas: Força Sindical, Centro de Memória Sindical, Rádio Peão, Sindicato dos 
Metalúrgicos de SP, CNTM e Visão Oeste. O Ciclo acontece em 1/06, às 18h30

TRANSMISSÃO 
CRUZADA 

Brasil ultrapassa meio milhão de mortes 
por covid-19; Vacina, fome e desemprego 
levam milhares às ruas 

#19J

No sábado, 19, dia em que 
o Brasil ultrapassou a marca 
de 500 mil mortes por covid-19 
milhares de brasileiros foram 
às ruas em defesa da vida e 
contra o governo Bolsonaro, 
que se negou a comprar vaci-
na, desdenhou da gravidade 
da doença, investiu em medi-
camentos sem eficácia cienti-
fica, reduziu (e suspendeu) o 
auxílio emergencial. Além dis-
so, mantém-se alheio as cres-
centes taxas de desemprego e 
fome no país. 

Os atos, que aconteceram 
em cerca de 400 cidades em 
todo país, foram chamados por 
movimentos sociais, centrais 
sindicais, partidos de esquerda 
e outros grupos progressistas. 
Em São Paulo, a principal con-
centração aconteceu na Avenida 
Paulista e contou com a partici-
pação da diretoria do Sindicato. 

“Fomos ao ato reforçar a 
nossa indignação, fomos às 
ruas em memória das mais 
de 500 mil pessoas que perde-
ram a vida. Fomos à Avenida 

Paulista protestar contra o de-
semprego, contra a retirada 
de direitos”, destacou o pre-
sidente do Sindicato, Gilberto 
Almazan. 

As mensagens de protestos, 
estavam em forma de cartazes 
e fantasias. A preocupação 
com o vírus e o distanciamento 
social esteve sempre presente. 
Ao longo da manifestação, que 
ocupou mais de nove quar-
teirões, máscaras PFFF-2 ou 
N95 foram distribuídas, assim 
como o álcool em gel. Diretoria esteve presente em ato na Avenida Paulista

SAÚDE E SEGURANÇA

Impactos da pandemia da covid-19 na categoria 
serão assuntos do 42º Ciclo de Debates 

Com mais de 500 mil vi-
das perdidas em decorrência 
da covid-19 de pano de fun-
do, acontece no próximo 1º 
de julho o 42º Ciclo de Deba-
tes. Neste ano, o tradicional 
evento de saúde e segurança 
organizado pelo Sindicato, 
vai abordar os impactos da 
pandemia da covid-19 e seus 
impactos na saúde do traba-
lhador metalúrgico, a partir 
das 18h30. 

Com dois formatos: pre-
sencial (na sede e Subsede 
de Taboão da Serra) e vir-
tual (aplicativo Zoom, com 
transmissão ao vivo pelo Fa-
cebook), o Ciclo tem o objeti-
vo de divulgar informações, 
orientar os trabalhadores so-
bre seus direitos e promover 
a segurança e prevenção. 

Para isso, participam do 

debate Maria Maeno, médica 
e pesquisadora da Fundacen-
tro; Dr. Luiz Carlos Fadel de 
Vasconcellos, da Fiocruz; Drª 
Rosângela Gaze, professora 
da UFRJ e membro do Fórum 
Intersindical-RJ; e Dr. Egui-
mar Felício Chaveiro, profes-
sor da Universidade Federal 
de Goiás. O evento contará 
com a mediação de João Batis-
ta da Costa, que é Secretário-
-Geral do Sindicato. 

Inscrições: As inscri-
ções para o Zoom vão até essa 
sexta-feira, dia 25 de junho, 
pelo e-mail celia.assessoria@
sindmetal.org.br ou pelo Sin-
dzap (11) 96078-0209. Interes-
sados podem mandar pergun-
tas com antecedência para 
os palestrantes, também pelo 
SindZap. Contamos com a sua 
participação. 

MORTES NAS FÁBRICAS
Até o momento, o Sindi-

cato tem conhecimento de 
mais de 25 mortes de meta-
lúrgicos que trabalhavam em 
fábricas de Osasco e região. A 
perda mais recente, refere-se 
ao Marcos Ceolin, de 57 anos. 
Ele, que era engenheiro na 
Alka3, morreu no dia 11 de 

junho. O número assusta a di-
retoria, que teme a subnotifi-
cação dos casos. 

De olho na segurança e di-
reitos dos trabalhadores e seus 
familiares, a diretoria do Sin-
dicato tem orientado os com-
panheiros a denunciar irregu-
laridades nas fábricas, casos e 

mortes por causa da doença. 
A denúncia pode ser feita pelo 
SindZap (11) 9 6078-0209. 

O Ciclo de Debates acon-
tece anualmente desde 1980, 
e é uma tradição de luta do 
nosso sindicato para melho-
rar as condições de trabalho 
da categoria. 

Metalúrgico sofre acidente na Alvenius
O companheiro Claudio, 

do setor de fabricação de tu-
bos da Alvenius, sofreu aci-
dente de trabalho na sexta-fei-
ra, 18. Segundo informações 
preliminares passadas ao Sin-
dicato, o companheiro sofreu 
ferimento na ponta de um dos 

dedos da mão direita, quando 
operava a máquina. 

O Sindicato cobrou da 
empresa a emissão da CAT 
(Comunicação de Acidente de 
Trabalho) e cobra providen-
cias para que outros aciden-
tes não ocorram na fábrica. 

“Apesar do susto e feri-
mento, o trabalhador passa 
bem. Mesmo assim vamos 
acompanhar o caso e exigir 
que correções sejam feitas 
para evitar que novos aciden-
tes aconteçam”, explica o dire-
tor do Sindicato José Ricardo. 

Diretoria está firme na imunização contra a Covid-19
Respeitando o Plano Na-

cional de Imunização, mais 
seis integrantes da direto-
ria do Sindicato receberam 
a primeira dose da vacina 

contra a covid-19. São eles: 
João Batista, José Rober-
to, Edson Cogo, Everaldo 
dos Santos, Dedé e Marcelo 
Mendes. 

Vacina no braço já se 
tornou uma das bandeiras 
de luta do Sindicato, que co-
bra dos governantes vacina-
ção para toda população. 

Edson Cogo Dedé Everaldo dos Santos

João Batista José Roberto Marcelo Mendes
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

“Efeitos da pandemia da Covid – 19 no trabalho das pessoas com deficiência: emprego, 
trabalho remoto e visão biopsicossocial” é tema de live do Espaço da Cidadania e seus 
parceiros pela inclusão que acontece em 30 de junho, das 10h às 11h30.A transmissão 
será realizada ao vivo pelo Facebook @EspacoCidadaniaSP e @Sindmetal 

INCLUSÃO X 
PANDEMIA 

PSIQUÊ E VIDA 
– CLÍNICA DE 
PSICOLOGIA
Desconto para sócios em clínica 
psicológica com atendimento para 
todas as idades, incluindo ansiedade; 
autoestima e autoconhecimento; 
anorexia nervosa; agressividade; bulimia 
nervosa; conflitos de relacionamento; 
depressão; entre outros.
+ Informações: (11) 3591-6080 / 
99783-2958 (vivo) / 96082-0686 
(tim) e sueli_gouveia@terra.com.br

COLÉGIO ANGLO  
10% DE DESCONTO 
Rua Euclides da Cunha, 377,
Centro, Osasco, SP.
+ INFORMAÇÕES: (11) 3682-2528 
e www.fipen.com.br

EDITORA CONTEXTO 
20% DE DESCONTO
Rua Drº José Elias, 520, Alto da Lapa, 
SP.
+ INFORMAÇÕES: (11) 3832-5838 e 
www.editoracontexto.com

Albras terá de pagar R$ 150 mil por demissão 
sem pagamento das verbas

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

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

A Albras foi condenada 
a pagar R$ 150 mil por danos 
morais coletivos por promo-
ver demissão, realizadas em 
abril de 2020, sem pagamento 
integral das verbas rescisórias 

nos prazos estabelecidos e com 
parcelamento. A sentença da 
Justiça do Trabalho foi divul-
gada em dezembro de 2020 e, 
agora, não cabe mais recurso. 

Na decisão, a Justiça tam-

bém determina que a Albras 
pague corretamente as verbas 
rescisórias de futuras demis-
sões. O descumprimento dessa 
obrigação acarretará multa diá-
ria de R$ 5 mil por trabalhador 

atingido, e anulará a demissão. 
O resultado é mais uma 

conquista do Sindicato, que 
tem um departamento jurídi-
co forte e preparado para de-
fender os trabalhadores. “De-

vemos explorar a questão da 
obrigação de pagamento das 
verbas rescisórias nos exatos 
prazos da lei, sem parcela-
mento”, explica o advogado do 
Sindicato André Quadros.

PLR Garantida

JO
Ã

O
 B

AT
IS

TA

W
IL

S
O

N
 C

O
S

TA

A organização dos trabalha-
dores e confiança no Sindicato, 
faz crescer toda semana a lista 

de companheiros com a PLR 
garantida. Os companheiros da 
Nuchtech, da Alka3, da Alulev e 

da Gerdau estão entre àqueles 
que conquistaram acordo nos 
últimos dias.

Avanço na New Oldany
Junto com o Sindicato os 

companheiros da New Oldany, 
em Cotia, avançaram com suas 
reivindicações. Prova disso é 
que estão com as folgas aos 

sábados garantidas e conquis-
taram o comprometimento da 
empresa de corrigir irregulari-
dades nas funções e implantar 
um plano de cargos e salários. 

PLR aprovada na Nuchtech PLR na Alka 3 é 8% maior que a de 2019

Valor da PLR na Alulev é maior que de 2020 Na Gerdau, PLR na área de produção pode ser de 2,5 salários 
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Mobilização trás resultados na New Oldany 

Metalúrgicos distribuem mais de 12 toneladas de alimentos 
CONTRA FOME 

Nos últimos dias, a diretoria 
do Sindicato distribuiu mais 6 
mil kgs de alimentos para famí-
lias e associações. Ao todo, desde 
o início da campanha “Metalúr-
gicos contra a Fome”, já são mais 
de 12 mil kgs de alimento fazen-
do a diferença na vida de pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social e que vivem em Osasco e 
região.

Desta vez, foram entregues 
cestas básicas em Osasco para 86 

famílias do Rochdale, na Ocupa-
ção Esperança e na Igreja Santa 
Gema; em Carapicuíba na Asso-
ciação Suprindo Vidas e Associa-
ção Fraluz; em Cotia na Casa do 
Cuidador, Associação Filantrópi-
ca das Brotas, Centro de Espiritu-
alidade São Luís Orione e Igreja 
Pentecostal Adoração Plena; em 
Embu das Artes na Associação 
Comitiva Esperança; e em Ta-
boão da Serra na Associação de 
Apoio à Mulher Vítima de Violên-

cia-AAMVV, Associação Habitan-
tes Bem Viver, Fábrica D Loko, 
Solar Unidos e Casa do Chico.

As doações são frutos da 
solidariedade de trabalhadores, 
dirigentes sindicais e empresas, 
como Luminae, Albras, Wap 
Metal, Tup Tech, Nakata, CBFA, 
Bridon, São Raphael, Meritor, 
Bridon, Belgo e Gramtampa, en-
tre outras, que somaram esfor-
ços para ajudar a quem tanto 
precisa.
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Assoc. Habitacional do Bem Viver Associação Fraluz


