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Vítimas fatais da covid-19 são 
homenageadas no Ciclo de Debates 
Especialistas afirmam que doença pode ser considerada doença do trabalho P.3

Nas ruas, 
milhares 
protestam 
por vacina, 
emprego 
e contra a 
corrupção P.3

Pandemia 
agrava 
desemprego 
entre 
trabalhadores 
com 
deficiência, 
mostra live P.4

Contaminados 
por Covid-19 
devem exigir 
CAT P.2

Metalúrgicos 
da Bitzer 
e Jomer 
conquistam 
PLR P.4



Para acelerarmos no Con-
gresso Nacional a Agenda Le-
gislativa dos trabalhadores ela-
borada pelo Diap, as direções 
estaduais das centrais sindicais 
estão entrando em contato com 
os deputados e senadores nos 
seus estados de origem. 

Já fizemos recentemente 
um encontro das centrais da 
região Sul para organizar esta 
ação que deve ser realizada em 
todo o País.   

O momento é este pois, em 
razão das eleições do ano que 
vem, os parlamentares estarão 

mais sensíveis às propostas so-
ciais da Agenda, com priorida-
de número 1 para a exigência 
da votação do auxílio emergen-
cial de R$ 600 mensais para to-
dos os necessitados até o fim da 
pandemia.

Lutamos também contra a 
reforma administrativa, que 
representa retrocessos para os 
serviços públicos indispensá-
veis para a população brasilei-
ra, e por medidas de proteção 
dos empregos e da renda, para 
proteger os assalariados, evi-
tar o desemprego e garantir o 

sustento das famílias. 
A luta faz a lei!
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Nos últimos dias, só assis-
tiu quem não quis ver o rastro 
de sangue que a corrupção tem 
deixado no nosso país. Tudo co-
meçou a clarear em 25 de junho, 
quando os irmãos Miranda (chefe 
da divisão de importação do mi-
nistério da saúde, Luís Ricardo 
Miranda, e seu irmão, deputado 
federal, Luis Miranda) relatam a 
compra da vacina Covaxin com 
preço superfaturado em 1000%. 

Os depoimentos dão conta 
que as mãos de Jair Bolsonaro 
estão sujas de sangue. A CPI da 
Covid-19 mostra que, além de 
minimizar a gravidade da pan-
demia, Bolsonaro sabia de um 
esquema de corrupção dentro 
do Ministério da Saúde, mesmo 
diante da pandemia, e não fez 
nada para evitar. 

Vale ressaltar que, além de 

tentar lesar os cofres públicos, o 
esquema contribuiu para a mor-
te de milhares de brasileiros. As 
denúncias não param por aí. No 
dia 29 de junho, o jornal Folha 
de S.Paulo publicou a denúncia 
de que o Governo Federal cobrou 
um dólar de propina para cada 
dose comprada de outra vacina: 
a AstraZeneca. Desta vez, a de-
núncia partiu do próprio vende-
dor da vacina - a empresa Davati 
Medical Supply.  Ao todo, o di-
nheiro de corrupção da compra 
apenas desta vacina atingiria 
400 milhões de dólares.

Diante da maior pandemia do 
século, de mais 520 mil mortes, é 
formado um grande esquema de 
corrupção na saúde brasileira. 
Na esteira deste crime, o super-
pedido de impeachment feito na 
quarta-feira, 30, pelas centrais 

sindicais, movimentos sociais e 
partidos políticos de todas as cor-
rentes é uma punição necessária. 
É indispensável. A queda de Bol-
sonaro nas pesquisas mostra que 
a população exige “o povo acima 
do lucro”, o respeito a vida, a 
dignidade e o fim das mortes por 
uma doença para qual já existe 
vacina, inclusive, superfaturada. 

GILBERTO ALMAZAN
Presidente  do Sindicato dos 

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

Rastro de sangue da corrupção .

TATIANE CUCCO

Orientação sobre a Agenda Sindical .

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

Paulo e Mogi das Cruzes

Para o trabalhador con-
taminado por covid-19 é 
muito importante ter reco-
nhecido o nexo causal da 
doença como seu local de 
trabalho pelo INSS, porque 
vários direitos adicionais 
são garantidos ao trabalha-
dor acometido por doença 
relacionada ao trabalho. 
Estes foi um dos alertas da-
dos pela especialista Maria 
Maeno, durante o 42º Ciclo 
de Debates. (Leia na pág. 3)

Entre os direitos assegu-
rados, graças a emissão da 
CAT, Maria Maeno destaca: 
no caso de afastamento por 
mais de 15 dias, o trabalha-
dor com doença reconhecida 
tem direito a estabilidade de 

pelo menos um ano após o 
retorno ao trabalho. No caso 
de acidente de trabalho, o 
empregador é obrigado a 
manter o recolhimento do 
Fundo de Garantia durante 
o período de afastamento do 
trabalhador, o que não acon-
tece quando os afastamentos 
não são reconhecidos como 
tal.  Se um trabalhador com 
covid permanecer com se-
quelas após ter feito o trata-
mento e receber alta, como 
alguma deficiência respira-
tória, cansaço extremo, pro-
blema de coração ou outro, 
ele tem direito a esse auxílio-
-acidente. 

Em casos de dúvidas, entre 
em contato com o Sindicato. 

CURTAS

No próximo dia 19 de julho 
acontece Assembleia de Pres-
tação de Contas 2020 do nos-
so Sindicato. O evento será 
às 18h00 na sede, que fica na 
rua Erasmo Braga, 307, Presi-
dente Altino, Osasco. 

Prestação de 
Contas

Com o slogan “Geração 68 sempre na luta”, o coletivo 
da Geração de 68 realizou um ato, em 26 de junho, 

na Rua Maria Antônia, na Santa Cecília, para lembrar 
os crimes da Ditadura, protestar contra Bolsonaro e 
defender a democracia no Brasil. O diretor Marcelo 

Mendes representou o Sindicato no ato, que contou com 
a participação do ex vice-presidente do Sindicato José 

Pedro da Silva, e companheiros que participaram da 
greve de 68, em Osasco, entre eles Roque Aparecido.

‘Geração 68’ lembra crimes da ditadura

A taxa média de desem-
prego manteve-se no nível 
recorde de 14,7% no tri-
mestre encerrado em abril, 
segundo o IBGE. Agora, o 
número de desempregados 
é estimado em quase 15 
milhões (14,761 milhões). 
Acréscimo de 489 mil em 
três meses (crescimento 
de 3,4%) e de 1,950 milhão 
em um ano (15,2%). O total 
de desalentados aumen-
tou ainda mais (18,7% e 12 
meses) e se aproxima dos 6 
milhões. A taxa de informa-
lidade entre os ocupados 
cresceu e foi a 39,8%: 34,2 
milhões de informais.

Desemprego 
em alta 

Pesquisa CNT/MDA divulgada 
na segunda-feira, 5, mostra o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva liderando as inten-
ções de voto para a Presidên-
cia da República. De acordo 
com o levantamento, o petista 
tem 41,3% do total, ante 26,6% 
de Jair Bolsonaro (sem parti-
do). [Fonte: Rede Brasil Atual] 

Corrida 
Presidencial 

Trabalhador contaminado 
por covid-19 deve exigir CAT 

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO
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De fora da lista de feriados antecipados em março pelas prefeituras da região, 
o feriado estadual de 9 de julho (próxima sexta-feira), que celebra o dia da 
Revolução Constitucionalista de 1932, está mantido. Logo, quem trabalhar neste 
dia deverá receber horas extras

9 DE JULHO

Ciclo destaca 30 vidas metalúrgicas 
interrompidas pela covid-19; especialistas 
defendem que a doença é um agravo 
relacionado ao trabalho 

#3J

Na luta contra a dis-
seminação da covid-19, a 
vacina é uma aliada forte. 
Por isso que a diretoria do 
Sindicato faz questão de ter 
o seu direito a imunização 
respeitado. Nos últimos dias 
os diretores Marcel Simões , 
Rafael Alves e Alex da Força 
receberam a primeira dose 
da vacina contra a doença. 
Já o assessor sindical Wil-
son Costa tomou a vacina 
de dose única. 

SAÚDE E SEGURANÇA

Até o momento, o Sindi-
cato tem conhecimento de 30 
mortes por covid-19 de meta-
lúrgicos que trabalhavam em 
fábricas de Osasco e região. O 
dado foi destaque do 42º Ciclo 
de Debates, que aconteceu na 
quinta-feira, 1º, e reuniu espe-
cialistas renomados sobre saú-
de do trabalhador que defen-
dem que a doença é um agravo  
relacionado ao trabalho. 

“A nossa percepção é que 
tenha ocorrido mais que estas 
30 mortes. Na maior empresa 
da base territorial do Sindica-
to, a Cinpal, aconteceram nove 
mortes de trabalhadores ati-
vos. Isso mostra a gravidade e 
que ações devem ser tomadas 
para amenizar e resguardar os 
direitos das famílias que per-
deram seu familiar”, enfatizou 
o presidente do Sindicato, Gil-
berto Almazan. 

A saudade que ficou no 
lugar de quem partiu em de-
corrência da covid-19, foi com-
partilhada por parentes e ami-
gos que enviaram vídeos para 
o Sindicato. Homenagem que 
foi seguida por quem estava 
na sede e subsede de Taboão 
e escreveu o nome do seu pa-
rente, amigo ou colega numa 
folha de sulfite e registrou a 
ausência de quem se tornou 

vítima fatal da doença. 
“Perda de vida e de saú-

de são irreparáveis. A gente 
não pode ouvir isso sem se 
indignar e partir para a luta”, 
destacou Rosângela Gaze, da 
UFRJ e Fórum Intersindical-
-RJ, que também foi categórica 
ao falar: “não se pode negar: a 
covid-19 é um agravo relacio-
nado ao trabalho e nós pre-
cisamos lutar pela vigilância 
em saúde do trabalhador con-
tínua e sistemática em defesa 
dos direitos humanos para o 
controle desta pandemia, colo-
cando o trabalho em sua cen-
tralidade no caminhar a vida, 
colocando o ônus da prova 
para o patrão, e fazendo uma 
investigação sistemática de to-
dos os casos e mortes que es-
tiverem acontecendo nos am-
bientes produtivos”, destacou. 

A pesquisadora Maria Ma-
eno, uma das coordenadoras 
da pesquisa “Covid 19 como 
Doença relacionada ao tra-
balho”, entende que já existe 
conhecimento amplo de que 
os locais e as atividades de tra-
balho são fontes de dissemina-
ção do vírus.  “A contaminação 
por Covid 19 é um acidente de 
trabalho e os trabalhadores 
precisam garantir esse reco-
nhecimento”, disse. 

Marcel Simões 

SEQUELAS da COVID-19 
Maria Maeno destacou 

que pesquisas já mostram que 
grande parte das pessoas con-
taminadas sofreram sequelas. 
“Não se sabe por quanto tem-
po, mas boa parcela fica com 
sintomas prologados. Mesmo 
aqueles que tiveram sintomas 
leve da doença, que não fica-
ram hospitalizados, tem apre-
sentado cansaço, depressão, 
entre outras coisas”, explica 
ela que destaca a importância 
de os trabalhadores exigirem 
a emissão da CAT (Comunica-
ção de Acidente de Trabalho). 

O presidente do Sindica-
to chamou atenção para esta 
questão: “Temos que estar aten-
tos aos companheiros e compa-
nheiras que pegaram a doença 
e estão com sequelas, e podem 
ser demitidos se não tiverem 
seus direitos resguardados. É 
importante que os trabalhado-
res que estejam nesta situação 
procurem o Sindicato”. 

Ciclo – Neste ano, o 
Ciclo aconteceu em dois for-
matos: presencial (na sede e 
subsede de Taboão da Serra) e 
virtual (pelo zoom, com trans-
missão oficial pela página do 
Facebook do Sindicato e com 
mais 14 transmissões nas pági-

nas simultâneas de parceiros). 
Acesse o Facebook ou site 

do Sindicato e assista ao Ciclo 
na íntegra. 

Diretores 
recebem 
vacina 

Seguindo protocolo, metalúrgicos se reuniram na subsede de Taboão 

Na sede, trabalhadores também participaram do Ciclo 

Especialistas destacaram direitos dos trabalhadores 

Milhares de pessoas vão as 
ruas por vacina, emprego, 
renda e Fora Bolsonaro

No sábado, 3, mais uma 
vez, milhares de pessoas foram 
as ruas exigir o respeito ao di-
reito a vida. Direito este que foi 
negado e violado a mais de 520 
mil brasileiros. A diretoria do 
Sindicato participou do ato que 
aconteceu na Avenida Paulista 
e reforçou a luta em defesa de 
vacina para todos, emprego e 
auxílio emergencial de R$ 600, 
até o fim da pandemia, soman-
do-se à manifestação Fora Bol-
sonaro e contra a corrupção. 

Além de exigir a vacina no 
braço e comida no prato, as ma-
nifestações que, de acordo com 
levantamento prévio das fren-
tes Brasil Popular e Povo sem 

Medo, reuniu mais de 800 mil 
pessoas que participaram dos 
protestos em 312 cidades no 
Brasil e 35 no exterior, também 
reforçou o superpedido de im-
peachment do presidente Jair 
Bolsonaro, que foi entregue na 
quarta-feira, 30, à Câmara dos 
Deputados. 

O documento é assinado 
por mais de 700 entidades, en-
tre elas as centrais sindicais, 
aponta 23 tipos de acusações 
contra Bolsonaro e tem o obje-
tivo de pressionar Artur Lira, 
presidente da Câmara, a dar 
andamento no processo de 
afastamento.

Diretores reforçaram ato na Av Paulista 

Alex da Força 

Wilson Costa 
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Nesta sexta-feira, 9, a sede e subsedes do Sindicato, assim como o Metalclube, não 
funcionam em virtude do feriado estadual (Revolução Constitucionalista de 1932)FERIADO

Kátia Menezes 
Terapeuta Holística
Desconto de 20%
mediante apresentação de carteirinha
Produtos: Massagem para relaxamento e fluidez 
energética; Reflexo Podal; Auticuloterapia; Barras de 
Access Consciousness; Reiki; Thetahealing; Coaching; 
Acupuntura
Local: Espaço Flor de Maio – Shopping Pátio Osasco
Endereço: Av. dos Autonomistas, 896, torre 1,
sl 1608/1609, Vila Yara, Osasco 
+ INFORMAÇÕES: 11 9 8152-8264
www.katiamenezesterapeuta.com.br

Senac-Osasco
20% de desconto a sócios e dependentes,
mediante carta de autorização emitida pelo Sindicato
Endereço: Rua Dante Batiston, 248, Centro de Osasco.
+ Informações: 11 2164-9877 ou http://www.sp.senac.br/

PLR garantida para os metalúrgicos da Bitzer e Jomer

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

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

Graças a mobilização e 
negociações conduzidas pelo 
Sindicato, os companheiros da 
Bitzer e da Aramados Jomer 
conquistaram PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados).   

Na Bitzer, os trabalhado-
res aprovaram o pagamento 
da primeira parcela corres-
pondente a 80% do salário no-
minal, que foi pago em junho.

“A injeção desses recur-
sos na economia regional irá 
estimular o consumo e con-
sequentemente a geração de 
emprego e renda nos setores 

Desemprego é o maior impacto 
da pandemia na vida dos 
trabalhadores com deficiência

INCLUSÃO 

Foi com dados alarman-
tes que Leandro Horie, econo-
mista do Dieese, mostrou na 
quarta-feira, 30, durante live 
do Espaço da Cidadania e seus 
parceiros pela inclusão, que o 
desemprego é o principal im-
pacto da pandemia da covid-19 
na vida dos trabalhadores com 
deficiência. Prova disso é que 
28.551 postos de trabalho para 
pessoas com deficiência foram 
encerrados entre janeiro de 
2020 e abril de 2021. 

“Já acontecia o movimento 
de redução de mão de obra do 
trabalho com deficiência antes 
da pandemia e se manteve de-
pois, mesmo com a lei proibin-
do as demissões”, destaca Lean-
dro. A legislação mencionada 
passou a vigorar em julho.

Neste contexto, ainda existe 
o quadro limitado de Auditores 

do comércio e serviços tão 
castigados pela Pandemia do 
Covid-19”, disse o diretor Alex 

da Força.
Já na Aramados Jomer, a 

PLR é referente a 2020. “Gra-

ças a organização e cobrança 
dos trabalhadores que, mesmo 
em tempos difíceis, estão jun-

tos do Sindicato e avançaram 
nessa conquista”, conta o líder 
sindical José Roberto. 

Na Bitzer, trabalhadores já receberam primeira parcela do PLR Unidade resgatou PLR de 2020 na Jomer 

fiscais do Trabalho, como bem 
foi destacado pela mediadora 
da Live Marivalna Cruz e por 
Luciana Carvalho, Auditora fis-
cal do Trabalho. Apesar disso, 
Luciana assumiu o compromis-
so de fazer a Lei de Cotas ser 
respeitada: “A promessa que 
fazemos é seguirmos firmes no 
projeto de inclusão. A fiscaliza-
ção da Lei de Cotas já retornou, 
então estamos nos 26 estados e 
Distrito Federal trabalhando e 
nós vamos reconstruir e cons-

truir além. Esse é o nosso com-
promisso”.

Os efeitos da pandemia na 
questão do trabalho remoto e 
visão biopsicossocial estiveram 
entre os assuntos da Live, que 
também contou com a parti-
cipação de Eduardo Santana 
Cordeiro, consultor e diretor do 
Grupo CIF Brasil, e José Carlos 
do Carmo (Kal), auditor fiscal e 
Coordenador do Projeto de In-
clusão da Pessoa com Deficiên-
cia da SRTE/SP. 

Sindicato participa 
de reunião global da 
ArcelorMittal

REDE SINDICAL 

Diálogo social, saúde e se-
gurança, autonomia e descen-
tralização, direitos e ganhos 
reais foram os temas aborda-
dos em reunião global da Rede 
de Trabalhadores da Arcelor-
Mittal, que contou com três 
encontros em junho deste ano. 
O Sindicato foi representado 
pelo diretor Rafael Alves, e 
também coordenador da Rede 
de Trabalhadores da Arce-

lorMittal em Osasco. Ao todo, 
cerca de 100 representantes, 
correspondentes a 15 plantas, 
participaram do encontro.

“Com suporte técnico do Die-
ese, elaboramos um questionário 
para a direção global, Força Sin-
dical/CNTM e CUT/CNM. Atual-
mente, as diretrizes da empresa 
existem no papel, mas queremos 
que elas se consolidem na prati-
ca”, explica o diretor Rafael. 

Coordenadores querem consolidação de diretrizes

Live do Espaço discutiu pandemia, trabalho remoto e visão biopsicossocial

Cirurgião Dentista Fábio Mitsuo
Desconto especial para sócios em diversos procedimentos, mediante guia 
emitida pelo Sindicato. 
Endereço: Rua D. Primitiva Vianco, 244, sala 1.202, 12º andar, Osasco.
+ Informações: (11) 3685-1707 ou Whatsapp: (11) 9 9977-0331


