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Metalúrgicos conquistam PLR e fortalecem organização na região P. 4

Estado de greve na Engrecon

PLR na Altra

PLR na Belgo Arames

PLR na Minor

PLR na Modefer

PLR na Rossini

Nesta 6ª feira,
Sindicato
chega aos 58
anos de luta
Diretoria promove Live Comemorativa com resgate histórico, contextualização atual e perspectivas para o futuro. Vídeos de lideranças do movimento sindical e da política vão marcar a semana de aniversário P. 3

Diretoria estará presente na Av Paulista

Sábado, 24, é dia de luta
Mobilização vai crescer nas ruas por vacina,
emprego e renda P. 4

Campanha
doa mais de
16 toneladas
de alimentos

Reformas
prejudicam
brasileiros P.4

A força da solidariedade
de trabalhadores,
entidades e metalúrgicas
da região beneficia
famílias da região P.3

Lei de Cotas
completa
30 anos P.2
Escola Aberta

Associação Cáritas São Francisco

Famílias do Rochdale

RECEBA
INFORMAÇÕES
SOBRE
DIREITOS
E MUITO MAIS!
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. 58 anos ao lato da classe trabalhadora
O nosso Sindicato chega aos
58 anos na sexta-feira, 23. O aniversário acontece em meio a uma
pandemia, ao aumento do desemprego e a mais ataques a classe
trabalhadora. Na semana passada, lembramos os 53 anos da Greve de Osasco, uma luta histórica
pela ampliação dos direitos dos
trabalhadores, a qual incluía a
retomada da democracia cerceada pela ditadura militar.
Ao longo de todos esses anos,
todas as diretorias que passaram por esta entidade mantiveram firme a luta por melhores
condições de trabalho. Não é à
toa que somos conhecidos nacionalmente pela nossa atuação,
principalmente nas questões relacionadas a saúde e segurança.

Isso não vai mudar.
Como em cada um destes 58
anos, este Sindicato vai mostrar
sua combatividade e articulação
junto a categoria para defender
os direitos da classe trabalhadora. Neste momento, além das
pautas especificas de cada fábrica, vacina para todos, geração de
emprego e o auxílio emergencial
de R$ 600 também são nossas
bandeiras de luta. Assim como
o nosso NÃO a reforma administrativa e a reforma tributária
(leia pág. 4), que penalizam todos os brasileiros, principalmente os mais pobres.
Para lutar por mais direitos e
impedir novas retiradas de direitos, é fundamental a participação de cada um dos companhei-

ros e companheiras na vida do
Sindicato. Tudo isso será abordado na Live Comemorativa dos
58 anos do Sindicato na próxima
sexta (leia pág.3), acompanhe e
vamos juntos construir os próximos anos de lutas e conquistas!

GILBERTO ALMAZAN
Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Osasco e Região
gilberto@sindmetal.org.br

. DNA de Luta
Em 1968, em pleno regime
militar, o “arrocho salarial”
-cumprindo uma das tarefas
da ditadura - aviltava os salários da classe trabalhadora.
Este Sindicato – ainda em sua
infância - após acirrada disputa tinha nova diretoria. Os trabalhadores depositavam suas
esperanças na capacidade de
comando e de luta das novas lideranças. A ditadura usava seu
poder de repressão para inibir
movimentos de contestação.
Em julho “estoura” a greve da
Cobrasma. Sindicato e comissão da fábrica em estreita sintonia. Decretada a intervenção,
grevistas são perseguidos com
prisões e registro em listas dos

EXPEDIENTE
DÚVIDAS contato@sindmetal.org.br
Acesse o site: www.sindmetal.org.br
Facebook: sindmetal
Twitter: @sindmetalosasco
SEDE Rua Erasmo Braga, 307
Presidente Altino – CEP 06213-008
Telefone: (11) 3651-7200

RHs das empresas. A solidariedade aos grevistas, no entanto,
se dissemina quase que em combustão espontânea.
Este é daqueles momentos
em que se define para sempre o
sentido e a missão de uma vida.
O Sindicato, aniversariante,
segue em sintonia com o compromisso histórico constituído
então, defesa intransigente da
classe operária de suas aspirações e reivindicações . Ao longo do tempo, “não tem negado
fogo” em defesa da soberania
popular e na luta por um país
igualitário que reconheça o direito de uma vida digna para
todos. Não se acovarda em
participar de lutas às mais va-
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Atividade online marca 30
anos da Lei de Cotas
A principal lei que garante a presença de pessoas
com deficiência no trabalho
formal completa 30 anos no
próximo sábado, 24 de julho.
Para marcar a data, a Câmara
Paulista de Inclusão preparou dois dias de comemorações com uma programação
totalmente online. Acompanhe pelo Facebook, @camarainclusao, da Câmara Paulista e pelo canal no Youtube da
MPT (Ministério Público do
Trabalho): TVMPT.
Na sexta-feira, 23, a partir das 10h, acontece um
Webnário que vai abordar
temas importantes sobre o
tema: A Importância da Lei
de Cotas (das 10h às 12h);
O papel das empresas na
inclusão dos profissionais

com deficiência (das 13h30
às 15h); A atuação dos sindicatos na garantia da empregabilidade e dos direitos dos
profissionais com deficiência (das 15h às 16h); Lei de
Cotas: riscos e perspectivas
(das 16h às 17h); Lançamento do livro “30 Vozes” (das
17h às 18h) ; e Leitura da
Carta de São Paulo em defesa da Lei de Cotas (das 18h
às 18h10).
No sábado, 24, a programação será marcada
com arte e inclusão. Fique
de olho: Museu da Inclusão
e Construção dos Direitos
Humanos e Pessoas com
Deficiência: entre o hoje e
o amanhã (10h às 11h30);
Produções Sesc (14h às 15h)
e Musica Inclui (18h às 19h).

riadas, sem perder o foco que
o distingue. Lá atrás se contrapondo contra a ditadura, hoje
contra um “governo” genocida
e corrupto. Está no seu DNA o
espírito de luta!

Sindicato no COMPIR de Osasco

ANTÔNIO CARLOS ROXO,
Ex-professor visitante da Unifesp,
doutor pela USP

MISSÃO “Organizar e defender os trabalhadores
respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.

SINDMETAL

O assessor sindical Valdemir Martins (Maguinha)
foi eleito neste sábado, 17, para compor o COMPIR
(Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial).
“É uma satisfação representar o Sindicato e a categoria
nas ações de uma luta tão importante e essencial como
é a questão da igualdade racial”, destaca Manguinha.
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de e subsedes
Há 7 anos, faixas na se
m os 50 anos do
do Sindicato sinalizava
Golpe Militar de 64

Vitória dos
Ferroviários

Apae em
Taboão

Os ferroviários saíram vitoriosos da greve deflagrada
na quinta-feira, 15. A paralisação garantiu um acordo entre o governo de São
Paulo, a CPTM e os sindicatos dos ferroviários, o qual
prevê pagamento de 50% do
PPR de 2020 em 10 de agosto
e o restante em 10 de janeiro
de 2022, com acréscimo de
multa contratual. A CPTM
não vai recorrer ao tribunal
superior do trabalho das decisões dos dissídios referentes a 2020 e 2021.

Taboão da Serra ganhará
uma unidade da Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) no Jardim
São Judas. A inauguração
está prevista para acontecer
após 31 de julho, quando
uma Assembleia de Fundação vai registrar o estatuto,
eleição e posse da diretoria,
entre outros assuntos, e encaminhará os documentos
para aprovação da federação. O diretor Marcel Simões vai representar o Sindicato na Assembleia.
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SEM PRODUÇÃO

3

Falta de peças interrompe produção em fábricas da Volks. Situação,
que atinge outros países, já fez a indústria automobilística rever suas
projeções para 2021 no Brasil [Fonte: Anfavea]

CELEBRAÇÃO

Live comemorativa marca 58 anos de luta
O Sindicato completa 58
anos de luta na próxima sexta-feira, 23. Para marcar esta data
tão importante para a categoria
e toda classe trabalhadora, a diretoria vai promover uma Live
Aniversário, que vai acontecer
no próprio dia 23 (sexta-feira), a
partir das 18h30, no Facebook do
Sindicato (@sindmetal).
Com mediação do secretário-geral do Sindicato, João Batista,
a Live Aniversário vai fazer um
resgate da história do Sindicato
e vai contar com uma contextualização do momento atual, feita
por Samuel de Souza, historiador
e professor da Escola Dieese. As

perspectivas sobre o futuro serão
apresentadas pelo presidente do
Sindicato, Gilberto Almazan.
Até a Live, vídeos de diversas lideranças sindicais falando
sobre a luta da entidade serão
exibidos nas redes sociais do Sindicato. Depoimentos que reafirmam a importância do Sindicato
na vida da classe trabalhadora.

O INÍCIO - O Sindicato
foi fundado em 1963, deixando de ser subsede de São Paulo.
Naquele momento, João Goulart
tentava aprovar as reformas de
base. Em 1968, o Sindicato foi
uma das lideranças na greve de
Osasco, resistência à ditadura

militar que havia se instalado no
país quatro anos antes.
Participe e relembre a histó-

ria de luta deste Sindicato que é
referência na luta em defesa da
classe trabalhadora. Durante a

SINDICATO NAS EMPRESAS

Live, haverá um grupo presencial na sede, respeitando todos os
protocolos de segurança.
auris.imprensa@sindmetal.org.br

Acordos de PLR beneficiam mais metalúrgicos da região
Crescem na região os acordos
que garantem pagamento de PLR
(Participação nos Lucros e/ou Resultados). Nos últimos dias, assembleias
aprovaram propostas em várias fábricas. Todos os acordos tiveram au-

mento nos valores, se comparados
com o do ano anterior. Veja:
Altra: Com valor maior que
o conquistado no ano passado, os
companheiros poderão receber
uma PLR de até R$ 3 mil.

Luta na Engrecon e na Forjafix
Os metalúrgicos da Engrecon estão em estado de greve
até 27 de julho para pressionar
a empresa a atender suas reivindicações. Eles reivindicam
a normatização do piso salarial, adequação das condições
de trabalho, implantação do
plano de cargos e salários,

Belgo Arames: Os trabalhadores já têm R$ 3.185 garantidos
de PLR, mas, se atingirem as metas,
podem receber mais de R$ 4 mil.
Minor: Os metalúrgicos conquistaram acordo que prevê um

valor 28% maior que o do ano anterior. Também conquistaram reajuste no cartão do vale cesta.
Modefer: O valor, condicionado ao cumprimento das metas
de absenteísmo (faltas), pode ser

Cesta na Mineração Taboca

PLR, entre outros itens.
Na Forjafix, os trabalhadores aprovaram pauta de
reivindicações que inclui PLR,
plano de cargos e salários e
fornecimento de uniformes.
Agora, vão fortalecer a organização para conquistar cada
item.

até 20% maior que o fechado no
ano passado.
Rossini: Os companheiros já
têm R$ 2.500 de PLR já garantidos. Se atingirem as metas, o valor
pode ultrapassar R$ 4 mil.

CIPA eleita na
Multivisão

CIPA da Multivisão
Luta na Mineração atende reivindicação dos trabalhadores

Diretor Sertório reforça mobilização na Forjafix

Em dois dias de assembleias, 7 e 8 de julho, os metalúrgicos da Mineração Taboca
decidiram pelo retorno da
cesta básica física que inclui,
além de alimentos, materiais
de limpeza e de higiene pesso-

al. A decisão atende a uma reivindicação dos companheiros,
que não ficaram satisfeitos
quando, sem consultar os trabalhadores, a empresa substituiu os itens por uma cesta
cartão.

Os metalúrgicos da Multivisão elegeram Wellinson,
Talita, Carol, Ezequiel, Cesar
Henrique, Marcelo, Jerônimo
e Adelson para a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes). O Sindicato acompanhou o processo eleitoral,
que acontecem em 6 de julho.

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

CAMPANHA

Metalúrgicos distribuem mais de 16 toneladas de alimentos
Desde o início da Campanha “Metalúrgicos Contra a
Fome”, mais de 16 toneladas de
alimentos foram distribuídas às
famílias e às entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso graças
a rede de solidariedade formada por trabalhadores, dirigentes
sindicais, entidades e metalúrgicas de Osasco e região, entre
elas Meritor, Belgo, Albras, Wap
Metal, Tup Tech, entre outras.
Nas últimas entregas, realizadas nas últimas semanas,
foram distribuídos alimentos
em Osasco (para 64 famílias do

Rochdale), em Embu das Artes
(Associação de Moradores São
Luiz), em Jandira (Associação
Cáritas São Francisco e Igreja
Pentecostal Unida), em Santana
de Parnaíba (Associação Projeto
Nova Vida), em São Paulo (Escola Aberta) e em Taboão da Serra
(Espaço Cultural Becos e Vielas,
Família Azul Solidária e ONG
Vem Comigo Gerando Frutos).
O presidente do Sindicato, Gilberto Almazan, explica
que a campanha dialoga com
o esforço que o Sindicato tem
feito para reduzir os impactos
da pandemia e da ausência do

governo federal, especialmente
em relação a pessoas que apresentam maior vulnerabilidade
socioeconômica.
“Esta campanha se insere
em um conjunto amplo de iniciativas do Sindicato em vários
campos, sendo mais um meio de
colaboração da entidade com a
sociedade e classe trabalhadora.
Seja no que se refere a defesa
dos direitos da categoria, na articulação com especialistas e órgãos competentes para preservar a saúde dos trabalhadores,
seja em campanhas que levam o
bem para o próximo”, ressalta.

Assoc. de Moradores do Jd São Luiz

Associação Projeto Nova Vida

Espaço Cultural Becos e Vielas

Família Ação Azul Solidária

4 semana
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População volta às ruas no próximo sábado, 24
Acontece em todo Brasil,
no o próximo sábado, 24, uma
nova manifestação como parte
da campanha Fora Bolsonaro.
Em São Paulo, o ato vai acontecer na Avenida Paulista, com
concentração às 15h.
O ato, que tem como mote
as palavras de ordem
“ Va cina no braço e comida no
prato!”, foi convocado pelas
centrais sindicais, movimen-

SEU DIREITO

tos sociais e partidos progressistas, entre outros grupos,
que exigem o impeachment do
Presidente Jair Bolsonaro (sem
partido).
A diretoria do Sindicato,
honrando sua história de luta
em defesa da classe trabalhadora e da democracia, estará
na rua com a população. As
medidas antipopulares de Bolsonaro, como a privatização

de empresas públicas e o valor
pífio do auxílio emergencial já
indicavam o péssimo caráter
do governo federal, que ficou
ainda mais claro com as denúncias de corrupção reveladas pela CPI da Covid-19.
Nós não podemos aceitar
mais esse governo corrupto,
incompetente e genocida. É
hora de dizer basta! É hora de
ir às ruas!

Diretores estarão de volta à Av Paulista neste sábado

auris@sindmetal.org.br

Dia Da Luta Operária
homenageia trabalhadores

Com o velho e enganoso
discurso de modernização, o
governo Bolsonaro orquestra
mais duas reformas que, se
passarem no Congresso Nacional, vão completar a série de
ataques à classe trabalhadora.
Tratam-se da reforma administrativa e da reforma tributária.
Enquanto a reforma administrativa ataca os serviços
públicos e o atendimento aos
mais pobres. Isso porque pretende diminuir o número de
servidores e acabar com a estabilidade, fato que prejudica
diretamente o atendimento.
“O baixo número de auditores fiscais em todo país comprova que faltam servidores e
o não o contrário. E, neste caso
por exemplo, a falta de servidores prejudica diretamente o trabalhador”, observa o secretário-geral do Sindicato, João Batista.

VARIEDADES

DIVULGAÇÃO

Reformas do governo
Bolsonaro atacam direitos
dos trabalhadores

Reforma administrativa precariza serviços públicos
Já a reforma tributária,
pode comprometer direitos
conquistados por várias categorias, inclusive a dos metalúrgicos. Entre as mudanças
apresentadas pelo governo,
está a possibilidade de extinção dos vales refeição e
alimentação. Isso porque,
pela proposta, as empresas
que concedem esses benefícios deverão deixar de abater

a despesa no Imposto de Renda. “É mais uma vez o governo tirando dos trabalhadores
para beneficiar os patrões. Já
vimos este filme antes, o mesmo aconteceu na reforma trabalhista”, lembra João Batista.
Reforma Trabalhista que,
na semana passada, completou quatro anos sem gerar
empregos e melhorar as condições de trabalho.

No dia da Luta Operária, 9 de Julho, diretores do
Sindicato estiveram ao lado dos companheiros do
Sindicato dos Químicos Unificados e do Instituto
Zequinha Barreto no evento em homenagem ao
estudante e metalúrgico Zequinha, participante da
Greve da Cobrasma em 1968. Na ocasião, mais quatro
companheiros e companheiras foram homenageados.

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

CINEMARK

Ingressos individuais na Sede à R$20,00, válido até 31/10/2021.
Válido para toda a rede Cinemark, com exceção dos filmes 3D

Pousada Vale dos Pássaros

15 A 20% DE DESCONTO NAS DIÁRIAS
Rua Brasiliense Vergílio Manuel Xavier, 1.100, Bairro do Curral, Ibiúna, SP
+ INFORMAÇÕES: (11) 2717-6098 / (11) 3479-6930 e
www.valedospassaros.com

Hopi-Hari
Ingressos individuais na sede à R$ 87,90,
válido até 29/08/2021.
Promoção: às sextas-feiras, é permitido levar
gratuitamente uma criança de até 12 anos;
crianças de até 1 metro também entram de
graça.
Ingresso válido para o evento Alice – De volta
ao país mais divertido do mundo (de 02/07 à
29/08); não inclui noite do horror.

