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Categoria 
celebra 58 

anos de luta
Foi com assembleias, 
vídeos homenagens e 

Live que os metalúrgicos 
de Osasco e região 

celebram os 58 anos do 
Sindicato e relembraram 

a greve de 68, que 
marcou a trajetória de 

luta da entidade  P.3

Com luta e organiza-
ção, os companheiros 
da Engrecon não desa-
nimaram, confiaram 
no Sindicato e avança-
ram em suas reinvin-
dicações, uma delas é 
a conquista da PLR. 

Nos últimos dias, 
os trabalhadores da 
Metalsa e da Arapu-
xe também fecharam 
PLR. Na CBFA, a uni-
dade venceu a intran-
sigência do Grupo 10 e 
garantiu acordo coleti-
vo, que prevê reajuste 
e os direitos da con-
venção coletiva. Acom-
panhe o resultado das 
lutas na região.  P. 3

Metalúrgicos da Engrecon 
avançam nas reivindicações 

Na luta pela inclusão, celebramos 
30 anos da Lei de Cotas P.4 

Campanha 
Salarial começa 
em 10/08 P.2

Atuação sindical e Lei de Cotas garantem contratações 

Estado de Greve, paralisação, clareza por direitos, marcaram organização dos companheiros da Engrecon

Assembleia na Meritor marcou aniversário da greve e do Sindicato

Gerência envia relatórios de fiscalização de 
acidentes, um deles envolvendo um robô  P.4 

VA e VR dos 
trabalhadores
a salvos P.2

CIOESTE: 
Sindicato 
fortalece diálogo 
intermunicipal P.3
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Para alojar o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) no comando 
da Casa Civil, o presidente Jair 
Bolsonaro teve de promover mi-
nirreforma ministerial. Nessa 
mexida das peças do tabuleiro, 
o presidente recriou o Ministé-
rio do Trabalho e Previdência, 
por meio da MP (Medida Pro-
visória) 1.058, de 27 de julho, 
cujo texto foi publicado no DOU 
(Diário Oficial da União) de 28 
de julho.

Desse modo, Trabalho e Pre-
vidência saem da esfera e co-
mando da Economia, sob o mi-
nistro Paulo Guedes, e voltam 
assim a ter status ministerial.

O Ministério do Trabalho foi 
criado em 1930, no entanto, no 
Bolsonaro a pasta foi incorpo-

rada ao Ministério da Econo-
mia. O da Previdência foi incor-
porado à Fazenda, no governo 
do ex-presidente Michel Temer 
(MDB).

Para comandar a pasta re-
criada, Bolsonaro sacou o mi-
nistro-chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
Onyx Lorenzoni, pasta que ele 
estava desde fevereiro, e o alo-
jou na nova pasta, do Trabalho 
e Previdência.

Mas que ninguém se iluda. 
Bolsonaro não recriou o Minis-
tério do Trabalho e Previdên-
cia para enfrentar a profunda 
crise do desemprego no Brasil, 
agravada pela pandemia da Co-
vid-19. O fez apenas para aco-
modar interesses político-legis-

lativos, que nesse caso, significa 
acomodar melhor na Esplana-
da, o chamado “Centrão”, que 
lhe dá sustentação no Congres-
so Nacional.
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Há 25 anos, acontecia fiscalização

na Galvatec a pedido do Sindicato 
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Na próxima semana, exa-
tamente no dia 10, daremos 
início a nossa Campanha Sa-
larial, com uma assembleia na 
Federação dos Metalúrgicos do 
Estado de São Paulo. Sem dúvi-
das, a nossa luta pela manuten-
ção das cláusulas econômicas e 
sociais se dá num dos cenários 
mais duros para a categoria, 
em que milhares de pessoas 
têm pagado com seus empre-
gos o preço da crise econômica, 
política e sanitária. 

Somado a isso, temos uma 
inflação que só destaca o rom-
bo no bolso que a categoria tem 
tido com itens básicos. O INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) do mês de junho 
registrou alta de 0,60%. Nos 
últimos doze meses, a inflação 

está acumulada em 9,22%. Os 
dados são do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística). 

Para driblarmos este cená-
rio e repor o poder de compra, 
precisamos ter muita unidade 
e organização. Nossa mobiliza-
ção tem que ser forte. Não po-
demos deixar que os patrões se 
utilizem do discurso da pande-
mia para tirar nossos direitos. 
Ao longo dos meses, foi cada 
trabalhador, foi cada trabalha-
dora que se arriscou para con-
tinuar a produção. 

Isso só reforça que, além do 
reajuste, exigir condições me-
lhores de trabalho, a manuten-
ção das cláusulas relacionadas 
à saúde e segurança deve ser 
nossa prioridade. É com a or-

ganização e mobilização refor-
çada nas portas das fábricas, 
marcas dos metalúrgicos, que 
vamos atravessar mais este 
momento e fazer desta Campa-
nha Salarial uma luta vitorio-
sa. Para isso, junte-se ao Sindi-
cato e fortaleça a luta. 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

Vamos fazer desta Campanha uma luta vitoriosa .

ARQUIVO SINDMETAL 

Ministério do Trabalho, para ‘inglês ver’.

MARCOS VERLAINE
Jornalista, analista político e assessor 
parlamentar do Diap (Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar

Os diretores Edson Cogo e Francieldo Aquino foram 
empossados em 13 de julho como conselheiros do 

ComCultura - Conselho Municipal de Política Cultural de 
Osasco, em 26 de julho, realizou sua 1° Reunião Ordinária 

do biênio 2021/2023. A reunião ocorreu na Escola de 
Artes Cesar Antonio Salvi e foi um importante passo 

para o início do diálogo a respeito da retomada do setor 
cultural na cidade.

Osasco: Sindicato está no ComCultura

Mais uma vitória dos 
trabalhadores. Após pressão 
dos sindicatos, da Força Sin-
dical e demais centrais, o re-
lator da reforma tributária, 
na Câmara dos Deputados,  
o deputado federal Celso Sa-
bino (PSDB), retirou do rela-
tório a proposta que poderia 
acabar com o vale-alimenta-
ção e vale-refeição de 22,3 
milhões de trabalhadores. 

A medida acabava com 
a isenção de impostos para 
as empresas que oferecem o 
vale, o que poderia resultar 

no fim do benefício para os 
trabalhadores.

“Conseguimos frear 
mais um ataque aos direitos 
dos trabalhadores”, destaca 
o presidente do Sindicato, 
Gilberto Almazan que enfa-
tiza: “sabemos que o gover-
no pode apresentar ainda 
outras propostas que preju-
dicam a classe trabalhado-
ra. Então, vamos continuar 
atentos à agenda legislativa, 
por meio das centrais sin-
dicais, Diap e Dieese, para 
combater retrocessos”. 

Após pressão, vale-refeição e 
vale alimentação estão salvos

CURTAS

Em nota, divulgada na quin-
ta-feira, 29, a diretoria do 
Sindicato manifestou solida-
riedade aos companheiros 
Paulo “Galo” Lima, Danilo 
Oliveira “Biu” e companhei-
ra Géssica Lima, detidos em 
28 de julho no âmbito da 
investigação do incêndio da 
estátua de Borba Gato em 
São Paulo, no dia 24 de ju-
lho. Para os dirigentes, a pri-
são é uma clara tentativa de 
criminalizar e amedrontar 
aqueles que lutam contra o 
autoritarismo.

Com rejeição de 62%, se as 
eleições fossem hoje, Jair 
Bolsonaro perderia para 
Lula, Mandetta, Ciro, Ha-
ddad e Doria no segundo 
turno. Veja: Lula vence-
ria Bolsonaro por 49,2% a 
38,1%; Ciro Gomes venceria 
por 43,1% a 37,7%, o ex-mi-
nistro da Saúde Luiz Henri-
que Mandetta venceria por 
42,9% a 37,5%, e o ex-pre-
feito de São Paulo Fernando 
Haddad por 41,9% a 38,4% 
e João Doria por 40,6% a 
38,1%. [Fonte: El País]

Desgaste 
Político 

Liberdade ao 
Galo 

R$ 5.421,84 deveria ser o valor do salário mínimo necessário para sustentar uma família 
de quatro pessoas, em junho deste ano, segundo estimativas do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), que destacou que, em janeiro/21, 
o mínimo atingiu o seu menor poder de compra em cestas básicas dos últimos 15 anos

DEFASAGEM
DO MÍNIMO

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

VA e VR estavam em risco 
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14,6% é a taxa do desemprego no Brasil no primeiro trimestre de 2021, até 
maio, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na 
sexta-feira, 30. Ao todo, são 14,76 milhões de pessoas sem emprego. Esta é 
a segunda maior taxa de desemprego da série histórica, iniciada em 2012

DESEMPREGO

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

Com forte mobilização, companheiros da Engrecon 
conquistam PLR e avanços em demais reivindicações

Os companheiros da En-
grecon avançaram com suas 
reivindicações e já estão com 
a PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) garantida. 
Para isso, na terça-feira, 27, 
quando esgotou o prazo para 

a empresa se manifestar, os 
trabalhadores entraram em 
greve e só encerraram a para-
lisação depois que a pauta em 
negociação foi atendida.

Com isso, a PLR, na em-
presa, pode chegar ao valor 

de R$ 4.550, a ser paga em 
duas parcelas. Outro desta-
que, conquistado com a for-
ça da luta, foi a criação de 
uma comissão para tratar 
exclusivamente das discus-
sões sobre plano de cargos e 

salários. A normatização do 
piso salarial, adequação das 
condições de trabalho, entre 
outros itens, também seguem 
em discussão. 

“Desenvolvemos um belo 
trabalho que atendeu as ne-

cessidades do chão de fábri-
ca e mostrou mais uma vez o 
significado e o valor da nossa 
entidade, com a força da mo-
bilização dos trabalhadores”, 
destacou o diretor do Sindica-
to Bruno Barbosa.

Mais Acordos
As negociações também 

avançaram e beneficiaram 
outros companheiros, como 
os que trabalham na Metalsa, 
que, inclusive, já receberam a 
primeira parcela da PLR. Já na 
Arapuxe, com apoio do Sindi-
cato, os trabalhadores resga-
taram PLR de 2020 e conquis-
taram a deste ano. Na CBFA, o 
acordo coletivo foi assinado e 
garante reajuste salarial e os 
direitos previstos na conven-
ção coletiva.

CIPA na Kitframe – 
Os companheiros da Ki-

tframe elegeram em 7 de julho 
Leonardo Ribeiro de Padula 
(titular) e Victor Hugo Alves 
(suplente) para a nova gestão 
da CIPA. O Sindicato acompa-
nhou todo o processo eleitoral.

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

Assembleias e live marcam 58 anos do Sindicato 
RUMO AOS 60

As comemorações dos 58 
anos do Sindicato foram da 
forma que a diretoria gosta: 
ao lado dos trabalhadores nas 
assembleias e numa live/ato 
político, realizada no próprio 
dia 23 de julho, data da fun-
dação. 

Entre as assembleias, o 
destaque fica para a que acon-
teceu em 22 de julho na Me-

ritor, quando a diretoria se 
reuniu com lideranças impor-
tantes da greve de 68, e, junto 
dos trabalhadores, resgataram 
os principais momentos da 
grande greve, que aconteceu 
em 17 de julho de 1968, e sau-
daram os 58 anos do Sindicato.

“A luta que aconteceu no 
passado foi importante para a 
nossa formação e para os di-

reitos que temos hoje”, disse 
um metalúrgico que trabalha 
na Meritor. Ele, que conhece 
bem o histórico de luta dos 
trabalhadores da empresa, 
também destacou a impor-
tância da categoria se manter 
unida na defesa dos direitos: 
“A nossa convenção tem que 
ser intocável, não podemos 
perdê-la”. 

PLR conquistada na Metalsa Diretor Marcelo coloca PLR em votação na Arapuxe

Acordo na CBFA garante reajuste e Convenção Victor (blusa escura) e Leonardo (camisa cinza) são da CIPA da Kitframe
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O presidente do Sindicato, Gilberto Almazan (Ratinho), 
o secretário-geral, João Batista e o diretor Everaldo dos 
Santos se reuniram com Jorge Lapas, Secretário Geral 
do CIOESTE – Consórcio Intermunicipal da região oeste 
metropolitana de São Paulo. No encontro, foi abordado 

assuntos de interesses da classe trabalhadora, entre eles 
a retomada do Fórum de Desenvolvimento Regional. 

Sindicato fortalece diálogo intermunicipal

Live – Um vídeo que res-
gata as principais lutas do Sin-
dicato foi transmitido na live 
e já está disponível no nosso 
canal no Youtube. Somado a 
ele, uma palestra de Samuel de 
Souza, professor da Escola Die-
ese, contextualizou o passado e 
o presente do Sindicato. 

A trajetória de luta da en-
tidade foi também destacada 
pelo presidente do Sindicato, 
Gilberto Almazan (Ratinho), 

que também falou das perspec-
tivas para o futuro. “A gente vai 
ter que utilizar das ‘armas’ que 
a gente já tem: a mobilização. 
Temos que olhar para a nossa 
história, fortalecer o movimen-
to, se organizar no local de tra-
balho, fazer a formação da ca-
tegoria. Junto disso, fortalecer 
a unidade entre as entidades 
para que possamos avançar 
com as nossas bandeiras de 
luta”, avalia Almazan.

Roque, uma das lideranças da greve de 68

Secretário-geral, João Batista, mediou Live

Stanislau Szermetta, anistiado político e metalúrgico aposentado

Respeitando protocolo, Live teve grupo presencial 
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

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.

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

Gerência envia relatórios de fiscalização
de três acidentes na Cinpal 

Em menos de um mês, 
no início do ano, o Sindica-
to foi surpreendido com as 
notícias de três acidentes na 
Cinpal, um deles envolvendo 
um robô. Se por um lado o in-
tervalo entre eles foi curto, o 
tempo para solucioná-los foi 
longo. Isto porque somente 
agora é que o Sindicato tem 
em mãos os relatórios que de-
monstram as irregularidades 
encontradas e a providências 
tomadas a respeito. 

Os auditores fiscais encon-
traram irregularidades que co-
laboraram com os três aciden-
tes que feriram gravemente 
o aprendiz Jailton Santos, em 
15 de janeiro, o companheiro 
Luiz da Silva, em 18 de janei-
ro, e Jacinto Camargo, em 4 de 

fevereiro. A fiscalização deles 
aconteceu no mesmo dia, em 
10 de março, quase dois meses 
depois do primeiro acidente.

Apesar disso, só em junho 
e julho os relatórios foram 
enviados. Nos três, os audito-
res encontraram descumpri-
mento da NR 12, norma re-
gulamentadora de Segurança 
do Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. Em cada um 
deles, a Cinpal foi notificada e 
obrigada a fazer adequações. 
Em um deles, quando a fisca-
lização aconteceu, a empresa 
já havia regularizado a zona 
de perigo, ao colocar proteção. 

A demora na entrega dos 
relatórios, somado ao atraso 
das próprias fiscalizações, são 
problemas crônicos a serem 

Via Certa Educação Profissional 
50% DE DESCONTO nas mensalidades, mediante apresentação da 
carteirinha
Rua General Bittencout, 170, Centro, Osasco, SP
+ Informações: 11  3681-4088

SAÚDE E SEGURANÇA

resolvidos. “Só com a fiscali-
zação conhecemos as irregu-
laridades e podemos cobrar 
prevenção. E com o relatório 
em mãos podemos cobrar que 
a empresa faça as correções 

necessárias”, explica o diretor 
Marcel Simões. 

Acidente na New 
Oldany – Dois acidentes 
aconteceram na empresa en-
volvendo a mão de dois tra-

balhadores. Segundo informa-
ções preliminares apuradas 
pelo Sindicato, o último aci-
dente aconteceu em 7 de ju-
lho, quando um companheiro 
perdeu a ponta do dedo numa 
máquina. Antes disso, um ou-
tro companheiro sofreu feri-
mentos no dedo, ao ter o dedo 
prensado por duas caixas.

A falta de prevenção levou 
os trabalhadores a protestar 
por mais segurança no local de 
trabalho no dia 27 de julho. O 
Sindicato já solicitou fiscaliza-
ção e cobra providencias por 
parte da empresa. 

Além disso, a entidade 
está junto dos trabalhadores 
na luta para que outras reivin-
dicações sejam atendidas pela 
empresa. 

Em assembleia, diretores e trabalhadores cobraram prevenção

Lei de Cotas completa 30 anos
INCLUSÃO

No ano em que a Lei de Co-
tas completa 30 anos, o Sindicato 
chega aos 20 anos de luta pela 
inclusão. A trajetória foi compar-
tilhada por Carlos Aparício Cle-
mente, coordenador do Espaço 
da Cidadania, durante Live rea-
lizada pela Câmara Paulista para 
Inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia, com apoio do MPT (Ministé-
rio Público do Trabalho), a qual 

nos dias 23 e 24 de julho celebrou 
as três décadas da legislação.

Atualmente, 85% das va-
gas previstas para pessoas com 
deficiência nas metalúrgicas de 
Osasco e região estão preenchi-
das. Em períodos anteriores, o 
índice total de contratação já 
superou 100% da previsão legal. 
Para atingir índices tão expressi-
vos, foi preciso muita insistência, 

determinação e sensibilização. 
Ação que ganhou força além das 
fábricas e reuniu diversas pesso-
as em prol da inclusão. 

“Através do Espaço da Cida-
dania buscamos aprender e a se 
relacionar com a comunidade 
para desconstruir mitos que atra-
palham o acesso e permanência 
ao emprego pela pessoa com de-
ficiência”, explica Clemente

O diretor do Sindicato Marcel Simões foi eleito no 
sábado, 31, para compor a diretoria da APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Taboão da Serra. 
Diretores prestigiam o companheiro, que, para foto, fez o 

símbolo da Associação com as mãos

Marcel é eleito para compor diretoria da APAE Vacina Já
Os diretores Wellington  

e Bruno receberam a primei-
ra dose da vacina contra co-
vid-19. A luta para que todos 
os brasileiros sejam vacina-
dos segue firme. Bruno Wellington


