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Mais 
metalúrgicos 
conquistam 
acordo de PLR 

Ao invés de criar 
medidas que protegem 
os empregos e direitos 
dos trabalhadores, o 
Governo Bolsonaro 
reeditou a MP 1.045 
e piorou o texto, 
que se tornou uma 
“minirreforma” 
trabalhista que retira 
ainda mais direitos dos 
trabalhadores. P.3

Graças à organiza-
ção nas fábricas, já tem 
PLR garantida para os 
companheiros da Ele-
troluminar, da Freios 
Farj, da Gramtampa/
Granservice, da Mon-
teferro e da Protec. Na 
Ctrens, a mobilização 
é para fechar o acordo. 
Faça, como eles, orga-
nize sua fábrica e lute 
pelo seu também.  P. 3

700 mil metalúrgicos 
iniciam Campanha Salarial 

Minirreforma 
que retira 
direitos vai ao 
Senado 

Metalúrgicos da Eletro Luminar conquistam PLR e elegem nova CIPA

Plenária na Federação deu pontapé inicial na luta por aumento e garantia de direitos P. 3

Mais de 21 toneladas 
de alimentos foram 
distribuídas na região, 
graças à força da 
solidariedade P.4

Luta contra
a Fome

New Oldany 
emite CAT P.2

Colônia reabre 
em setembro; 
faça sua 
reserva P.4



A proposta de reforma admi-
nistrativa (PEC 32) do governo 
federal tramita no Congresso 
Nacional. Se for aprovada, vai 
piorar a vida do brasileiro. Isso 
porque abre espaço para privati-
zar e terceirizar os serviços pú-
blicos gratuitos, que o Estado é 
obrigado a garantir à população; 
e pode acabar com a estabilidade 
no emprego do servidor público.

Para aprovar a proposta, o 
governo usa falsos pretextos, 
como fez nas reformas da Previ-
dência e trabalhista. Diz que pre-
cisa cortar custos e vai acabar 
com privilégios. Mas, se passar, 
a reforma vai destruir os servi-
ços públicos, fundamentais para 
a população, como ficou ainda 

mais claro na pandemia; enfra-
quecer o combate à corrupção, 
pois, sem estabilidade, o servidor 
terá receio de denunciar os cri-
mes; não porá fim a privilégios, 
já que boa parte do funciona-
lismo está longe de ter grandes 
salários, ou seja, ganha até três 
salários mínimos, e não cortará 
custos, porque o maior gasto do 
governo é com os juros da dívida 
pública.

A reforma também não vai 
melhorar a economia. O governo 
precisa é iniciar projetos de de-
senvolvimento e colocar recur-
sos para mover o país, como fez 
com o auxílio emergencial. 

A retirada de direitos sociais 
básicos está em jogo. Em 18/08, 

servidores públicos organizarão 
um dia de paralisações e pro-
testos em todo o país. É preciso 
apoiá-los. Nossos direitos estão 
em risco!
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Há 14 anos, os metalúrgicos de Osasco 

e Região davam início a Campanha 

Salarial “Tô de Olho” 
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Não existe política salarial e 
nem reajuste automático. Para 
que eles aconteçam a organiza-
ção dentro das fábricas é essen-
cial. Na semana passada, inicia-
mos a Campanha Salarial com 
uma plenária online, organizada 
pela Federação. Nela, ficou claro 
os obstáculos e dificuldades que 
encontraremos pela frente. 

Apesar disso, sabemos que 
há espaço para negociar e bus-
car o nosso reajuste e renova-
ção dos nossos direitos. Mas, o 
tamanho desse espaço vai de-
pender da nossa mobilização. 
Por isso, se organize junto aos 
companheiros dentro da fábrica, 
busque municiar o Sindicato com 
informações, participe das ativi-
dades que vamos divulgar nos 
próximos dias.

Desde que a reforma traba-
lhista entrou em vigor, em 2017, 

tornou-se ainda mais essencial 
mantermos a nossa Convenção 
Coletiva forte. Agora, com a mi-
nirreforma trabalhista (leia na 
pág. 3), torna-se ainda mais ur-
gente mantê-la intacta.

Isso porque, os “jabutis” in-
cluídos na MP (Medida Provi-
sória) 1045 vão diminuir os sa-
lários, estimular as empresas a 
trocar até 40% dos seus quadros 
de trabalhadores por outros inex-
perientes para pagar menos. São 
programas que não estimulam a 
contratação de jovens e pessoas 
com mais de 50, como diz a base 
aliada do Governo Bolsonaro. 
Muito pelo contrário, elas moder-
nizam o trabalho escravo, isso 
sim.

São modelos que não pagam 
sequer um salário mínimo, que 
não dão direito a férias remune-
radas e indenização trabalhista, 

entre outras medidas perversas 
que destroem os direitos conquis-
tados pela classe trabalhadora.

Então, fique atento ao cha-
mado do Sindicato e vamos jun-
tos construir uma Campanha 
Salarial forte e vitoriosa. Não 
esqueça: a organização fará a 
diferença. 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

A organização fará a diferença.

ARQUIVO SINDMETAL 

Nossos direitos estão em risco.

FAUSTO AUGUSTO JUNIO
diretor técnico do DIEESE

Os companheiros da Eletro Luminar, em Vargem Grande 
Paulista, elegeram os novos integrantes da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Cesar 
Augusto da Cunha, José Lino Alves Reis Santos e Fabrício 

Barbosa do Nascimento são os titulares. Já Roberto 
Pereira dos Santos, Maria Rosana Oliveira Camargo e Atila 

de Souza Vieira  Leite foram eleitos como suplentes. 

Conheça Cipa eleita na Eletroluminar 

Sindicato cobra e New Oldany 
emite CAT

CURTAS

A Petrobras anunciou mais um 
novo aumento no preço da gaso-
lina que começou a valer em 12 
de agosto. Com isso, o combus-
tível passou de R$ 2,69 para R$ 
2,78 nas refinarias. De janeiro a 
agosto de 2021, a gasolina já so-
freu, pelo menos, oito reajustes, 
o que representa um impacto de 
51% no seu valor. Quem sofre 
mais com isso é bolso do consu-
midor final que leva um susto 
toda vez que vai abastecer o seu 
veículo. Em algumas regiões a 
gasolina já é vendida por R$ 7. 
[Fonte: Agência de Notícias]

Os mais de 90 mil trabalhado-
res dos Correios preparam atos 
e uma greve por tempo indeter-
minado a partir de quarta-feira, 
18. A pressão é contra a aprova-
ção pela Câmara dos Deputados 
do projeto de privatização dos 
Correios, de autoria do governo 
Bolsonaro. A luta da categoria 
também é em defesa dos 50 di-
reitos retirados da Convenção 
Coletiva pelo TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) durante 
julgamento do dissídio coletivo 
em setembro de 2020. [Fonte: 
Agência de Notícias] 

Greve dos 
Correios

Aumento da 
Gasolina

O Senado aprovou em 11 de julho o projeto de lei que suspende até 31 de dezembro 
de 2021 a prova de vida exigida pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aos 
beneficiários da Previdência Social. O texto segue para sanção presidencial

SEU DIREITO

Trabalhadores da New Oldany cobram prevenção
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SAÚDE E SEGURANÇA

Após protestos realizados 
em cada entrada de turno, a New 
Oldany, em Cotia, encaminhou a 
cópia da CAT (Comunicação  de 
Acidente de Trabalho) de acidente 
que amputou parte de um dedo 
do companheiro Luiz Fernando 
Alves Brandão. Conforme infor-
mações contidas nela, o acidente 
aconteceu em 7 de julho na For-
jaria, enquanto o trabalhador ma-
nuseava uma prensa-máquina. 

O Sindicato tomou conheci-
mento do ocorrido por meio de 
denuncia feita pelo SindZap. Até 

o momento, a diretoria verifi-
cou que a CIPA estava irregular. 
Agora, cobra providências por 
parte da empresa e fiscalização 
do ocorrido. “Acreditamos que 
se a CIPA estivesse funcionando, 
provavelmente não teriam ocor-
rido os acidentes de trabalho na 
empresa. Em todos os acidentes 
ocorridos faltaram medidas de 
prevenção”, avalia o diretor Alex 
da Força. 

Foram dois acidentes com 
afastamento do trabalho, em me-
nos de 30 dias.

Um levantamento da FioCruz 
mostrou que as crianças com 
até 2 anos representam quase 
metade das mortes de menores 
de idade por Covid-19 no Brasil. 
[Fonte: Rede Brasil Atual].

Crianças
em risco A ministra Cármen Lúcia, do 

Supremo Tribunal Federal, co-
bra manifestação em 24 horas 
da Procuradoria-Geral da Re-
pública sobre ataques de Bolso-
naro à urna eletrônica. [Fonte: 
G1]

Eleições
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Na quarta-feira, 18, ao longo do dia, trabalhadores de diversas categorias 
aderem ao Dia Nacional de Luta e Paralisações por geração de empregos, 
contra a reforma Administrativa e as privatizações. A data marca a greve 
nacional dos servidores públicos federais, estaduais e municipais

#18DEAGOSTO

Metalúrgicos de Osasco e região  iniciam 
luta por direitos na Campanha Salarial 2021

CAMPANHA SALARIAL 

Os metalúrgicos do Es-
tado de São Paulo deram o 
pontapé inicial na mobiliza-
ção da Campanha Salarial 
2021. Numa plenária virtual, 
realizada em 10 de agosto, os 
representantes dos 53 sindi-
catos filiados à Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São 
Paulo discutiram a conjuntura 
econômica, estratégias de luta 
e montaram um cronograma 
de mobilização. O encontrou 
contou com a participação do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

“Não existe nenhuma 
Campanha Salarial fácil, mas a 
deste ano deve ser ainda mais 

difícil. Mas estamos prepara-
dos e com a mobilização da 
categoria, com a unidade das 
entidades sindicais e o apoio 
da Federação, lutaremos por 
um resultado favorável, com 
cláusulas econômicas e so-
ciais”, afirma o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Osasco e Região, Gilberto Al-
mazan (Ratinho). 

Durante o encontro virtual, 
Lula fez uma breve análise so-
bre o cenário sociopolítico e en-
fatizou a importância das cam-
panhas sindicais voltadas para 
questões salariais e de direitos, 
e ressaltou a importância de 
manter uma postura firme nas 

negociações da Campanha. 

Pauta – Neste ano, a 
categoria vai lutar por repo-
sição salarial, aumento real, 
manutenção dos direitos da 
convenção coletiva, manu-
tenção e ampliação dos bene-
fícios. Para isso, Eliseu Costa, 
presidente da Federação des-
taca que os próximos dias se-
rão de mobilização e debates 
intensos.

Nos próximos dias, o Sin-
dicato vai divulgar o calendá-
rio de encontros com a cate-
goria. Fique atento a este VT, 
ao www.sindmetal.org.br, ao 
SindZap e as redes sociais do 
Sindicato para participar. 

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

Organização nas fábricas garante PLR 

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

Lula participou de Plenária inicial da Campanha

Nas últimas semanas, mais 
metalúrgicos de Osasco e região 
conquistaram PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados), graças 
à organização no local de traba-
lho e confiança no Sindicato. En-
tre eles estão os companheiros 

que trabalham na Eletro Lumi-
nar, Freios Farj, Gramtampa/
Granservice, Monteferro e 
Protec. Em todos estes acordos, 
o valor é maior que o conquista-
do no ano passado.

Ctrens – A luta dos tra-

balhadores da CTrens é por PLR 
e por informações oficiais por 
parte da empresa sobre a mu-
dança da manutenção dos trens 
da oficina de Presidente Altino, 
em Osasco, para São Paulo. Sin-
dicato cobra transparência. 

Câmara aprova minirreforma que ataca direitos dos trabalhadores
PRECARIZAÇÃO 

Na semana passada, a Câ-
mara dos Deputados aprovou 
a renovação do programa que 
autoriza as empresas a reduzir 
e a suspender a jornada de tra-
balho, durante a pandemia. A 
proposta está presente na MP 
(Medida Provisória) 1.045/21, 
na qual a base do governo 
federal incluiu a criação de 
programas prejudiciais aos 
trabalhadores, que passam a 

receber menos salário e ter 
menos direitos. Agora, a MP 
deve ser analisada no Senado 
em breve.

Entre as mudanças in-
clusas estão a criação de dois 
programas de contratação sim-
plificada e com benefícios re-
duzidos a jovens, profissionais 
com mais de 55 anos e benefi-
ciários do Bolsa Família.

O Requip (Regime Especial 

de Trabalho Incentivado, Qua-
lificação e Inclusão Produtiva) 
é uma modalidade de contra-
tação sem carteira assinada, 
sem direitos trabalhistas e pre-
videnciários ao trabalhador, 
que recebe uma bolsa e vale-
-transporte. Já no Priore (Pro-
grama Primeira Oportunidade 
e Reinserção no Emprego), o 
contratado receberá um bônus 
no salário e FGTS com menor 

percentual. 
A minirreforma também 

restringe o acesso à justiça gra-
tuita e a fiscalização trabalhis-
ta, inclusive para casos de tra-
balho análogo ao escravo. Para 
o presidente do Sindicato, Gil-
berto Almazan (Ratinho), a MP 
é a modernização do trabalho 
escravo. “É isso que o Governo 
Bolsonaro pretende. Sem car-
teira de trabalho e com remu-

neração reduzida, deixa o tra-
balhador quase sem nenhum 
direito. É a modernização da 
escravidão”, destaca. 

Em nota, as centrais sindi-
cais repudiaram a aprovação 
da MP 1045 pelos deputados e 
destacaram que “mais uma vez 
seguem a linha da precariza-
ção e aumentarão a vulnerabi-
lidade dos trabalhadores e das 
trabalhadoras”. 

Luta por Vale Alimentação na Southco 
Os companheiros da 

Southco estão com a mobi-
lização reforçada para con-
quistar a correção do VA 
(vale alimentação). A orga-

nização dentro da fábrica 
já surte efeitos: a empresa 
se comprometeu a fazer um 
estudo para verificar a via-
bilidade do reajuste. 

PLR na Freios Farj é 20% maior que do ano passado Aprovada PLR na Gramtampa/Granservice Valor da PLR na Monteferro é superior ao de 2020

Organização por correção do VA na SouthcoCompanheiros da Protec aprovam PLR Trabalhadores da CTrens mobilizados por PLR
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Cálculo 
Previdenciário 
(Contagem de período de 
aposentadoria)
GRATUITO PARA SÓCIOS 
É necessário agendar horário pelo 
11 3651-7200
Rua Eramos Braga, 307, 
Presidente Altino

Sindicato oferece novos cursos em parceria com Senai
O Sindicato e Senai re-

novaram a parceria dos úl-
timos anos para oferecer 
vagas em quatro opções de 
cursos (veja ao lado) para 
sócios da entidade e seus 
dependentes. Os cursos são 
totalmente gratuitos e as va-
gas ficam para os primeiros 
que mostrarem interesse. 

As inscrições vão até 25 de 
agosto. Podem ser feitas por 
formulário disponível no site 
ou pelo e-mail celia.assesso-
ria@sindmetal.org.br. Outra 
opção é se inscrever pelo  Sin-
dZap (11) 9 6078-0209. Antes 
de se inscrever, consulte os 
pré-requisitos para cada cur-
so. Os comprovantes serão exi-
gidos para que o aluno possa 
frequentar as aulas.

Os cursos serão ministra-

dos pelo Senai na sede do Sin-
dicato, em Osasco, com início 
no dia 13 de setembro e dura-
ção de 160 horas. As vagas são 
limitadas. 

Matrícula - Ao fazer a 
inscrição, você receberá a in-
formação sobre os documen-
tos a serem apresentados para 
a matrícula, a ser realizada no 
dia 28 de agosto, na sede do 
Sindicato, às 10h00. No dia, 
será obrigatório a apresenta-
ção dos documentos. Devido 
a pandemia, é recomendado 
que cada um traga a sua pró-
pria caneta.

Para dependente, caso 
ainda não esteja incluído no 
cadastro do sócio, entrar em 
contato com o Setor de Atendi-
mento pelo telefone (11) 3651-
7200 e enviar: Certidão de 

Colônia de Férias 
reabre em setembro

PRAIA 

A primavera está chegando 
e, para aproveitar o calor que 
vem por aí, nada melhor do que 
passar alguns dias na praia. Con-
siderando o estágio avançado da 
vacinação em São Paulo, o Sindi-
cato reabrirá a Colônia de Férias 
em Caraguatatuba a partir dia 01 
de setembro, respeitando é claro 
os protocolos sanitários e as dire-
tivas do governo estadual.

A colônia, que fica na Praia 
do Porto Novo, conta com pis-
cinas, refeitório, estaciona-

mento, quadra, quiosques e 
sala de jogos. Além disso, têm 
acesso rápido à outras praias 
de Caraguatatuba.

As reservas podem ser feitas 
presencialmente na sede e sub-
sedes com parcelamento em até 
3 vezes, ou por e-mail mediante 
PIX. Caso seja presencial, é ne-
cessário que seja feita pelo pró-
prio associado ou dependente 
legal acima de 16 anos, com car-
teirinha de sócio e documento 
com foto.

A partir desta semana, o atendimento com o Clínico Geral passa a ser todas as 
segundas, a partir das 14h30, com a doutora Claudia. Necessário agendar consulta 
pelo (11) 3651-7200. Sócios têm desconto especial

CLÍNICO GERAL 

QUALIFICAÇÃO

Campanha dos metalúrgicos doa 
mais de 21 toneladas de alimentos 

SOLIDARIEDADE 

A Campanha “Metalúrgi-
cos contra a Fome”, organi-
zada pelo Sindicato, distri-
buiu ao longo destes quase 
quatro meses 21.262kgs de 
alimentos. Neste período, 
somente para as famílias do 
Rochdale, em Osasco, foram 
doadas quase 200 cestas que 
beneficiaram 721 pessoas. 

Ao todo, a Campanha 
levou alimentos para 44 en-
tidades e igrejas que fazem 
ação social com famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social. “Só temos que agra-
decer a todos que apoiaram 
a nossa Campanha que, além 
de levar alimento para quem 
tanto precisa, destaca o pro-
blema da fome no país e a 
urgência de políticas públi-
cas para solucioná-la”, des-

Casamento ou Declaração de 
União Estável, para o caso de 
cônjuge ou companheiro(a), e 

também RG e CPF. Para o caso 
de filhos ou enteados, Certidão 
de Nascimento, RG e CPF. Para 

os casos de dependentes me-
nores de idade, trazer cópia de 
RG e CPF do responsável.

taca o secretário-geral do 
Sindicato, João Batista. 

Entre os doadores dos 
alimentos, estão: trabalha-
dores, dirigentes sindicais 

e empresas, como Luminae, 
Albras, Wap Metal, Tup Tech, 
Nakata, CBFA, Bridon, São 
Raphael, Meritor, Gramtam-
pa, Belgo, entre outras. 

Famílias da Ocupação Esperança receberam alimentos

Oftalmoclinic
Centro Oftalmológico
SÓCIO TEM DESCONTO ESPECIAL
ESPECIALIDADES: Consulta clínica
Rua Cipriano Tavares, 109, Centro, 
Osasco, SP
+ INFORMAÇÕES: (11) 2284-6500

Horus Atende
DESCONTO ESPECIAL
PARA SÓCIOS 
ATENDIMENTO: 19 e 20 de AGOSTO, 
com doutor Paulo Moura    
+ INFORMAÇÕES: (11) 3651-7200. 
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