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Metalúrgicos têm assembleia 
da Campanha Salarial no 
próximo dia 10/09

Trabalhadores da Multivisão mobilizados para Campanha

No próximo dia 10 de 
setembro, a partir das 18h, 
os metalúrgicos de Osasco 
e região tem assembleia na 
sede do Sindicato, em Osasco, 
e na Subsede de Taboão 

da Serra para debater a 
pauta de reivindicações 
que será entregue aos 
grupos patronais. Participe 
da organização da luta 
por direitos e pelo reajuste 

salarial. É com a unidade 
da categoria que vamos 
fortalecer as negociações. 
Haverá transportes das 
regiões vizinhas. Chame os 
companheiros da fábrica.  P.3

Trabalhadores 
da Cinpal 
unidos por 
direitos P3

Anhangabaú 
será palco 
do Grito dos 
Excluídos P.4

Família 
metalúrgica 
aproveita cursos 
do Senai P.2

Organização garante mais acordos 
de PLR nas fábricas da região P3 

Trabalhadores da Bridon já têm garantido R$ 3.300 de PLR PLR na Albras é 50% maior que a do ano passado

PLR conquistada na AZZ PLR fecahda na Jas (Siamfesp) 
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O movimento sindical brasi-
leiro atravessa um dos períodos 
mais complexos de sua história. 
O aprofundamento das políticas 
neoliberais na esfera trabalhista 
está potencializando a precari-
zação do trabalho e, consequen-
temente, aumentando a desigual-
dade e a miséria.

Para a burguesia não bastou 
a aprovação das reformas tra-
balhista e da Previdência com 
a falácia da tal “geração de em-
prego”, ela se apropriou de uma 
pauta de interesse dos trabalha-
dores, a MP 1045, para impor os 
seus interesses que estão total-
mente descolados da realidade.

Por meio de uma série de 
emendas, os tais “jabutis”, esse 

setor político-empresarial desca-
racterizou uma medida que visa-
va somente renovar o Programa 
Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda, com redução 
de jornada e salário e suspensão 
de contratos de trabalho, para 
que os setores produtivos con-
tinuem enfrentando a crise e a 
pandemia sem demitir.

Nós, trabalhadores, temos 
que observar todo esse cenário 
para refletirmos e repensarmos 
sobre o nosso papel na busca por 
uma sociedade mais justa. E os 
sindicatos são os fomentadores 
dessa reflexão, transformando 
isso em ações, mobilizações e re-
presentações.

Os “jabutis” da MP 1045 che-

garam ao Senado e nós vamos 
agir de forma direta e exigir que 
os senadores não aprovem o tex-
to da forma como ele está agora. 
Não podemos fugir dessa luta, 
afinal, quando o povo trabalha-
dor é prejudicado, consequente-
mente, o Brasil é prejudicado. 

OSASCO, 31 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2021 • ED. 162 VTopinião

Há 10 anos, metalúrgicos de Osasco 

e região se formavam em cursos do 

Sindicato em parceria com o Senai
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Mais uma vez Jair Bolsonaro 
(sem partido) perdeu a chance de 
ficar calado. Na sexta-feira, 27 de 
agosto, ao defender a ampliação 
do acesso da população ao porte 
de armas, chamou de idiota quem 
considera mais importante com-
prar feijão. 

“Tem que todo mundo com-
prar fuzil, pô. Povo armado ja-
mais será escravizado. Eu sei que 
custa caro. Aí tem um idiota: Ah, 
tem que comprar é feijão. Cara, 
se você não quer comprar fuzil, 
não enche o saco de quem quer 
comprar”, disse Bolsonaro a 
apoiadores em frente ao Palácio 
da Alvorada.

Trata-se de mais uma decla-
ração absurda e extremista. E 
deixa mais uma vez clara a indi-
ferença de Bolsonaro à fome, ao 
desemprego, ao aumento do gás 
de cozinha, da energia elétrica 

e da cesta básica, de modo ge-
ral. Reforça cada vez mais para 
quem governa. 

Além do mais, quem pretende 
instaurar/modernizar a escravi-
dão no Brasil é claramente ele, 
por meio de uma minirreforma 
que retira ainda mais direitos da 
classe trabalhadora. Seria cômi-
co, se não fosse trágico. 

Os problemas do nosso país 
não serão resolvidos à bala. Os 
brasileiros precisam de emprego, 
com direitos. Precisam de renda 
e comida na mesa. O Brasil pre-
cisa é de um presidente que olhe 
para todos, que se importe com 
políticas voltadas para a geração 
de emprego. Mas, não. Bolsona-
ro não se importa de ver o Brasil 
mergulhar em retrocessos. 

Temos que dar um basta nis-
so. O 7 de setembro, deste ano, 
é mais uma oportunidade para 

mostrarmos o nosso desconten-
tamento (leia na página 4). Se 
você se sentir seguro, vá até o 
Anhangabaú, às 14h, e reforce a 
luta por um país melhor. Caso ao 
contrário, manifeste-se nas redes 
sociais. E não esqueça: no lugar 
de fazer guerra, faça uma bela 
feijoada! 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

Eu prefiro feijão!.

ARQUIVO SINDMETAL 

O caminho continua sendo mobilização e luta.

ELISEU SILVA COSTA, 
Presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea 
Paulista e Campo Limpo Paulista

Representando o Sindicato, o líder sindical Valdemir 
Martins da Luz (Manguinha) tomou posse na terça-feira, 

24, como membro do Compir (Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial) de Osasco. A solenidade 

foi realizada na sala de Reuniões do Paço Municipal e 
contou com a presença do prefeito de Osasco, Rogério 

Lins, da vice-prefeita, Ana Maria Rossi, a secretária 
executiva de Políticas da Promoção e Igualdade Racial, 

Amanda França. Anova gestão vai atuar até 2022

Sindicato toma posse no Compir

Sócios e dependentes fazem 
matrícula para cursos do Senai 

CURTAS

Na quinta-feira, 26, um 
incêndio de grandes pro-
porções atingiu nove edifi-
cações, entre elas, duas resi-
dências. Oito pessoas foram 
socorridas com vida. Mas 
quatro pessoas, sendo duas 
crianças pequenas e um 
bebê de onze meses, perde-
ram a vida. O Sindicato re-
cebeu com grande tristeza a 
notícia, se solidariza com as 
vítimas e reforça a impor-
tância da prevenção para 
evitar quaisquer tipos de aci-
dentes. 

Escaladas dos preços, com 
destaque para energia elé-
trica (5,00%), combustíveis 
(2,02%) e alimentos (1,02%), 
provocaram maior alta do 
IPCA-15 dos últimos 20 anos. 
Prévia da inflação medida 
pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística) 
registrou elevação de 9,30% 
nos preços em 12 meses. Em 
agosto, o IPCA-15 (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo 15) teve alta 
de 0,89%. [Fonte: IBGE]

Inflação Incêndio em 
Barueri

O Senado tem até 7 de setembro para votar a MP 1045, da minirreforma trabalhista. 
As centrais sindicais estão pressionando os senadores para não discutirem a MP, para 
que deixem a MP caducar. Faça o mesmo nas redes sociais, ou envie um e-mail para 
cada um deles. O endereço você encontra no site do Sindicato: www.sindmetal.org.br

Sede recebeu família metalúrgica para efetivação de matrícula 
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No sábado, 28, os meta-
lúrgicos sócios do Sindicato 
e/ou seus dependentes com-
pareceram até a sede, em 
Osasco, para fazer matrícula 
para os cursos do Sindicato 
em parceria com o Senai. 
Neste ano, estavam dispo-
níveis quatro opções de cur-
sos: Assistente de Recursos 

Humanos, Auxiliar Adminis-
trativo, Auxiliar de Almoxa-
rife e Auxiliar de Produção. 

As aulas terão início em 13 
de setembro, serão ministradas 
pelo Senai nas dependências do 
Sindicato. São 160 horas de cur-
so e uma grande oportunidade 
para a família metalúrgica dar 
aquela turbinada no currículo. 

A Caixa Econômica Federal 
informou ter concluído os 
depósitos do rateio do lucro 
do FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) em 
2020 nas contas vinculadas. 
Você pode conferir o saldo 
no aplicativo FGTS ou pelo 
extrato do Fundo, no site da 
Caixa. 

Lucro do FGTS 

Reajustes salariais não 
acompanham a alta da infla-
ção e trabalhadores têm per-
da real no salário. Segundo o 
Dieese, 59% das negociações 
do primeiro semestre não 
acompanharam a inflação.

Sem reajuste

DEIXA 
CADUCAR!
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“Movimento pela inclusão: A força do trabalho em rede na luta pelos direitos das 
pessoas com deficiência” é o tema da próxima Live do Espaço da Cidadania e seus 
parceiros. Acompanhe: 22/09, das 10h às 11h30, no Facebook @EspacoCidadaniaSP 
e @Sindmetal. Haverá intérprete de LIBRAS

INCLUSÃO 

Categoria se organiza para preparar luta 
por aumento e direitos em assembleia geral 

CAMPANHA SALARIAL 

Os metalúrgicos de Osasco 
e região já têm compromis-
so agendado para o dia 10 de 
setembro (sexta-feira): assem-
bleia na sede do Sindicato, em 
Osasco, e simultaneamente na 
Subsede de Taboão da Serra, 
às 18h, para construir a luta 
por aumento e direitos da Con-
venção Coletiva. 

Vamos construir as estra-
tégias de luta para reforçar a 
mobilização fábrica a fábrica 
para impulsionar as negocia-
ções com os grupos patronais. 
“O momento é de alerta para 
que não haja retrocessos em 
direitos já conquistados”, des-
taca o presidente do Sindicato, 
Gilberto Almazan (Ratinho). 

A entrega da pauta para os 
grupos patronais vai aconte-
cer em 13 de setembro.

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

Metalúrgicos da Cinpal e da Rotem se mobilizam por direitos 

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

Os metalúrgicos da Cinpal e 
da Rotem Hyundai estão fortes 
na mobilização para que suas 
reivindicações sejam atendidas. 

Na Cinpal, a luta já surte 
efeitos. A empresa se compro-
meteu a atender os principais 
itens reivindicados, e os prazos 
propostos foram aprovados, em 
assembleia, pelos metalúrgicos 
que trabalham nos turnos um e 
dois da Matriz, e tuno um e dois 
da Cinpal Filial II. 

Com isso, uma comissão de 
PLR será criada para discutir 

o assunto; a empresa irá fazer 
avaliação para as adequações 
necessárias no que se refere a 
equiparação salarial até o final 
de setembro; e deu um prazo de 
30 dias para iniciar a construção 
do refeitório na fábrica 3.

Já na Rotem, a luta é por 
PLR e correção do vale refeição. 
Desde que chegou em Osasco, 
há quase quatro anos, a em-
presa não faz proposta de PLR. 
Agora, os companheiros vão co-
brar para que ela se torne uma 
realidade. 

PLR nas Fábrica
Além de mobilizar os tra-

balhadores para a Campanha 
Salarial, a diretoria segue fir-
me nas fábricas para organi-
zar a categoria também para 
pautas específicas. Os resulta-
dos já são sentidos nos acordos 
de PLR que saem com frequên-
cia, como aqueles que vão be-
neficiar os companheiros da 
Jas (Siamfesp), da Griffus, da 
Elubel (sem metas e com paga-
mento em 5 de setembro), Al-
bras (50% maior que a do ano 
passado), Bridon (R$ 3.300 já 
garantido, com cumprimento 
de 100% das metas, pode che-

Metalúrgicos da Rotem estão fortes na luta por PLR 
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Convocação 
Nas fábricas, o ritmo já 

está acelerado. Nos últimos 
dias, a diretoria esteve na 
porta das empresas, como 
Multivisão, Cinpal, Rotem, Jas, 
Forjafix, AZZ, MR do Brasil, La-
minação Pasqua, Kuptor, Jan-
dinox, Kitframe, São Raphael, 
Griffus, Dinatecnica, Conbras. 
E os próximos dias não serão 
diferentes. 

De acordo com o Dieese 
(Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos So-

cioeconômicos), 25% das ne-
gociações salariais realizadas 
no primeiro semestre ficaram 

acima da inflação. Com orga-
nização e luta, os metalúrgicos 
vão ampliar essa marca.

gar R$ 4.400 mais 20% do sa-
lário), da Conbras, da Dinatec-
nica, da Sensormatic e da AZZ. 

Na AEPI, depois dos traba-
lhadores reforçarem a mobi-

lização e entrar em estado de 
greve, a empresa melhorou a 
proposta e os companheiros 
vão receber PLR 70% maior 
que o valor inicial. 

Convocação na Forjafix para o dia 10/09 Mobilização para Campanha forte na Kuptor 

Convocação reforçada na Laminação Pasqua Trabalhadores da MR do Brasil recebem convite

Após estado de greve, AEPI melhora PLR

Na Conbras, parte do acordo foi pago em 30/08 Na Dinatecnica, primeira parcela da PLR será paga em  15/09

Na Elubel, a PLR é sem metas PLR garantida na Griffus 

Os diretores do Sindicato Dalmo e Mônica Veloso e os 
companheiros Pina, Zulu, Ari, Luiz do Óleo, Hermar, 

Orlando e Edson foram eleitos para serem delegados do 6° 
Congresso Nacional do Sindnapi (Sindicato Nacional dos 
Aposentados, Pensionistas e Idosos), a ser realizado em 
dezembro. A definição aconteceu na sexta-feira, 26, em 

assembleia estadual preparatória. 

Sindicato presente na Plenária do Sindnapi

Transporte - Os com-
panheiros que não trabalham 
em Osasco e Taboão, podem 
contar com transporte. Basta 
falar com um dos diretores 
do Sindicato, se inscrever pe-
los: (11) 3651-7200 (sede), (11) 
47036117 (Subsede de Cotia) 
ou ainda pelo SindZap (11) 9 
6078-0209. 
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Colônia de Férias 
em Caraguatatuba
DESCONTO ESPECIAL
PARA SÓCIOS 
Faça sua reserva na sede
ou subsedes do Sindicato 
+ INFORMAÇÕES:
(11) 3651-7200

Trabalhadores ocupam as ruas no 7 de setembro
Milhares de brasileiros vol-

tam às ruas no 7 de setembro, 
feriado que comemora a Inde-
pendência do Brasil. Neste ano, 
o Grito dos Excluídos, aconte-
ce a partir das 14h no Vale do 
Anhangabaú, e vai reforçar a 
luta pelo Fora Bolsonaro.

O Grito dos Excluídos é 
uma grande mobilização que 
acontece na Semana da Pátria 
desde 1995, puxado por seto-
res progressistas da socieda-
de como a CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil), 
sindicatos, centrais sindicais, 
movimentos sociais e partidos 
políticos. 

Apesar desse consolidado 
histórico de lutas, o governa-
dor do Estado de São Paulo, 

João Dória (PSDB), pronun-
ciou-se contra a realização 
das manifestações, afirmando 
que não permitiria atos da 
oposição nesse dia. As organi-
zações dos atos, por sua vez, 
firmaram o pé e mantiveram o 
cronograma, pontuando que o 
direito à livre manifestação é 
garantido pela constituição. O 
imbróglio foi finalmente resol-
vido após o Tribunal de Justiça 
de São Paulo julgar que Dória 
não pode impedir os atos con-
tra o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).   

Vamos juntos - Quem 
se sentir seguro de participar, 
pode acompanhar os diretores 
do Sindicato. Concentração às 
13h na sede, em Osasco.

Companheiros da Nanquim e 
Rossini elegem nova CIPA 

Seguindo a Convenção Co-
letiva, os metalúrgicos da Nan-

quim/Narayama, em Taboão, e 
Rossini Murta, em Santana de 

Em virtude do feriado nacional, nos dias 6 e 7 de setembro não haverá expediente 
na sede, em Osasco, e nas subsedes de Cotia e Taboão da Serra. Nestes dias, 
também não haverá atendimento no Metalclube 

7 DE SETEMBRO 

GRITO DOS EXCLUÍDOS

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

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

SAÚDE E SEGURANÇA

Parnaíba, elegeram, os novos 
integrantes da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes) para gestão 2021/2022.

A nova gestão na Nan-
quim/Narayama é composta 
por: Ivone Monteiro, Alexan-
dre da Silva Matias, Lucas Er-
rera, Murilo Gonçalves Men-
des e João Santos de Sousa.

Na Rossini Murta os traba-
lhadores elegeram: José Car-
los, Caique Oliveira, Alex dos 
Santos e Cicero Gomes (Titula-
res) e Silvio Luís, Emerson Ro-
berto, Cleiton Alves e Welling-
ton da Silva (suplentes). Diretor Marcel (dir) com cipeiros da Nanquim

Centrais sindicais 
divulgam manifesto

para salvar o país
As centrais sindicais di-

vulgaram na segunda-feira, 
30, um manifesto para conter 
Bolsonaro e salvar o país, e a 
favor de uma harmonia entre 
os Três Poderes. “O próprio 
presidente se encarrega pes-
soalmente de gerar confrontos 
diários, criando um clima de 
instabilidade e uma imagem 
de descrédito do Brasil”, diz as 
centrais no documento. 

O texto destaca ainda que 
Bolsonaro quer “saídas não 
constitucionais e golpistas”: 
“Ninguém aguenta mais. Vi-
vemos no limiar de uma grave 
crise institucional. A aparente 
inabilidade política instalada 
no Planalto que acirra a de-
sarmonia entre os poderes da 
República”. 

As centrais também pro-
põem união do legislativo, 
judiciário, governadores, pre-
feitos e trabalhadores para de-
fesa da democracia e também 
para tomar decisões sobre 
questões urgentes como gera-
ção de empregos. 

“Esse movimento dever 
ser impulsionado pela sóli-
da união dos trabalhadores 
e suas entidades representa-
tivas, bem como por todas as 
instituições democráticas, a 
sociedade civil organizada, 
enfim, todos os cidadãos e ci-
dadãs que querem redirecio-
nar nosso país para uma traje-
tória virtuosa em benefício do 
povo” , destacam. 

Leia a íntegra do manifes-
to no www.sindmetal.org.br.


