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Saiba seus 
direitos no 
período que 
antecede a 
data-base P.3

Live debate 
trabalho em 
rede para 
inclusão P.2

Metalúrgicos aprovam pauta de reivindicações 
que prioriza direitos da categoria
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Pauta foi entregue aos patrões nesta 2ª feira e mobilização vai se intensificar na região P.3

Luta é por reposição das perdas pelo INPC, aumento 
real, renovação das Convenções Coletivas

Hyundai Rotem 
em greve por 
PLR 
Os trabalhadores 
da Hyundai Rotem 
completam uma semana 
de greve para pressionar 
a empresa a melhorar a 
proposta de PLR  P.4

Fim de produção 
na Budai/Nyaço
Sem pagamento 
de salários e 
previsão de receber 
verbas rescisórias, 
trabalhadores se unem 
ao Sindicato P.4

Cinpal Filial 
elege CIPA P.4

RECEBA 
INFORMAÇÕES 

SOBRE DIREITOS
E MUITO MAIS!

Companheiros da Hyndai decidem por greve 

Trabalhadores da Budai/Nyaço recebem orientações 
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Nossa vitória contra a MP 
1.045 no Senado e todas as ma-
zelas e perversidades que a pro-
posta aprovada pelos deputados 
traria para os trabalhadores não 
foi o êxito de uma batalha qual-
quer.

Nossa vitória, companheiros 
e companheiras, não foi por sor-
te. A vitória, maiúscula, coroou 
trabalho parlamentar que vem 
sendo construído com paciên-
cia e inteligência pelas centrais 
sindicais, sob as relevantes as-
sessorias do Diap e do Dieese. 
Esse trabalho precisa continuar, 
se fortalecer e se consolidar no 
Congresso.

Para fazer frente e superar 
a profunda crise econômica que 
passa o Brasil, precisamos antes, 

superar a grave crise política que 
solapa o País e destrói as condi-
ções para superar as demais cri-
ses que puxaram o Brasil para o 
fundo do poço.

Para isso, precisamos cen-
trar esforços na unidade de 
ações — das centrais aos sindi-
catos —, a fim de empreender 
vigoroso trabalho no Congresso 
e nas bases para não permitir 
que haja mais retrocesso, como 
o que a MP 1.045, aprovada na 
Câmara, queria impor aos traba-
lhadores.

A vitória no Senado nos en-
cheu de ânimo e força para dizer 
não aos retrocessos, ao ódio, ao 
autoritarismo, à violência, aos 
ataques aos direitos do povo e 
às instituições da democracia, 

como o Congresso, a Justiça, a 
imprensa e os sindicatos.

Aos trabalhadores só inte-
ressa a democracia, pois é neste 
regime político que poderemos 
nos mobilizar e lutar contra tudo 
aquilo que nos prejudica como 
classe social.

OSASCO, 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2021 • ED. 172 VTopinião

Há 12 anos, metalúrgicos de Osasco e 

região se organizavam para Campanha 

Salarial e aprovavam reivindicações 

MISSÃO  “Organizar e defender os trabalhadores  
respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como  
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.
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No primeiro semestre deste 
ano, o Sistema de Acompanha-
mento de Greves do DIEESE regis-
trou 366 greves no Brasil. Deste 
total, 92% com questões defensi-
vas na pauta. Na esfera privada, a 
luta foi contra ilegalidades, como 
atrasos salariais. Este dado só 
reforça que o nosso comprometi-
mento com a luta em defesa dos 
nossos direitos precisa ser maior. 

Na sexta-feira, 10, aprovamos 
a nossa pauta de reivindicações 
da Campanha Salarial 2021. Neste 
ano, além da sede, aconteceu as-
sembleia, no mesmo momento, na 
Subsede de Taboão da Serra. Nos 
dois locais tivemos uma partici-
pação bastante expressiva, já que 
haviam trabalhadores de mais 
de 30 fábricas. No entanto, esta 
representação tem que ser ainda  

maior. 
Para isso, o calendário da 

Campanha já está montado. (Leia 
pág. 3) A partir da próxima sema-
na vamos iniciar o mutirão de as-
sembleias e seminários regionais, 
é importante que cada companhei-
ro e companheira participe, para 
mostrar a capacidade de mobili-
zação e disposição de luta pelo au-
mento, pela reposição da inflação, 
pelos direitos da Convenção. 

Com a inflação quase atingin-
do os dois dígitos e o permanente 
fantasma do desemprego, não te-
nha dúvidas, haverá por parte dos 
patrões ainda mais má vontade 
em negociar. 

Por isso, companheiros e 
companheiras, a hora é de luta. 
Sabemos das dificuldades que en-
frentaremos em nossa Campanha 

Salarial. Mas sabemos, acima de 
tudo, de nossos direitos conquis-
tados através dos tempos e da 
importância de proteger cada um 
deles. Então, participe das assem-
bleias, dos seminários em nome de 
uma Campanha vitoriosa. Vamos 
à luta! 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

Vamos à luta .

ARQUIVO SINDMETAL 

Vitória relevante do sindicalismo.

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

Paulo e Mogi das Cruzes

A manutenção das próteses para moradores com 
deficiência em Taboão da Serra foi um dos assuntos da 

reunião do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, 
em Taboão da Serra, no qual o diretor Marcel Simões faz 
parte. Para a discussão, ele fez questão da participação 
do companheiro Renildo, que trabalha na Cinpal e usa 

próteses nos membros inferiores.

Metalúrgico participa de reunião do Conselho 

Live destaca o papel do 
trabalho em rede pela inclusão 

CURTAS

Os bancários terão reajuste de 
10,97% nos salários, vales re-
feição e alimentação e demais 
direitos econômicos estabele-
cidos pela Convenção Coleti-
va de Trabalho da categoria, 
com ganho de real de 0,5% 
acima do INPC (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor) 
acumulado entre setembro 
de 2020 e agosto de 2021. O 
reajuste é o acerto do acordo 
de dois anos negociado pelo 
Comando Nacional dos Ban-
cários com Fenaban em 2020. 
[Fonte: Sind Bancários]

A agenda da CPI da Covid-19 
deve ser retomada nesta ter-
ça-feira, 14, com o depoimen-
to do advogado e empresário 
Marcos Tolentino. Segundo a 
CPI, ele é sócio oculto do FIB 
Bank, empresa que aparece 
como avalista do contrato da 
Precisa Medicamentos com 
o Ministério da Saúde na 
negociação da vacina india-
na Covaxin. Na quarta, 15, a 
comissão realiza a oitiva de 
Marconny Albernaz de Fa-
ria, suposto lobista da Preci-
sa. [Fonte: RBA] 

CPI da 
Covid-19 

Aumentos dos 
Bancários

Com aumento de até 34,13% na cesta básica nos últimos 12 meses, o valor 
ideal do salário mínimo para uma família de quatro pessoas, com dois 
adultos e duas crianças, seria de R$ 5.583,90, de acordo com o Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)

“Movimentos pela Inclu-
são: a força do trabalho em 
rede na luta pelos direitos das 
pessoas com deficiência” é o 
tema da próxima Live do Espa-
ço da Cidadania e seus parcei-
ros pela inclusão. O bate papo 
virtual acontece em 22 de se-
tembro, das 10h às 11h30, pelo 
ZOOM e transmissão ao vivo 
pelo Facebook do Espaço e do 
Sindicato (@sindmetal). 

Para tratar deste assunto, 
a Live vai contar com Leuza 
Borges, da Rede PcD Bahia, Si-
mone Alves, do Grupo de Mães 
de PcD de Carapicuíba, e Carlos 
Aparício Clemente (Espaço da 

Cidadania), com palestras do 
professor Romeu Sassaki e mo-
deração de Marinalva Cruz.

“O trabalho em rede, rea-
lizado por estas organizações, 
esvaziam discursos ultrapassa-
dos como a segregação escolar 
de alunos com deficiência ou 
a neutralização da lei de cotas 
que garante o emprego decen-
te às pessoas com deficiência”, 
avalia Clemente. 

A Live será acessível para 
pessoas com deficiência audi-
tiva: Intérprete de LIBRAS da 
UNILEHU – (Universidade Li-
vre para Eficiência Humana e 
transmissão). 

BOLSO VAZIO 
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Puxada pelas altas nos preços da gasolina, contas de luz e carnes, a inflação, 
medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), explode no Brasil, 
alcança 9,68% no acumulado de 12 meses até agosto. Os dados são do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

INFLAÇÃO 
NO CÉU

Metalúrgicos aprovam pauta de reivindicações 
que inclui reajuste e renovação da Convenção

CAMPANHA SALARIAL 

Em assembleia geral, os 
metalúrgicos de Osasco e 
região aprovaram na sexta-
-feira, 10, a pauta de reivindi-
cações da Campanha Salarial 
2021 e mobilização perma-
nente até que ela seja atendia 
pelos patrões. A pauta, com-
posta de 188 itens, foi entre-
gue nesta segunda, 13, aos 
grupos patronais, para que as 
negociações sejam iniciadas.

Entre os principais itens 
reivindicados, estão a repo-
sição das perdas pelo INPC, 
aumento real, renovação 
das Convenções Coletivas de 
Trabalho, entre outros. Vale 
destacar também a inclusão 

de novas cláusulas na Con-
venção, como vale-gás, abono 
para quem faz trabalho remo-
to e comunicação covid-19.

“A organização dos tra-
balhadores é essencial para 
que tenhamos sucesso nas 
negociações. Para intensificar 
a mobilização nas portas das 
fábricas, nos próximos dias 
teremos mais assembleia e se-
minários na sede e subsedes, e 
contamos com a participação 
de toda categoria”, já convoca 
o presidente do Sindicato, Gil-
berto Almazan (Ratinho). 

Os trabalhadores presen-
tes na sede e Subsede de Ta-
boão já demonstraram dispo-

sição de luta ao atenderem a 
convocação da diretoria para 
a assembleia que aconte-
ceu na sede do Sindicato, em 
Osasco, e, simultaneamente, 
na Subsede de Taboão da Ser-
ra. “Sempre faço questão de 
participar porque precisamos 
defender os nossos interes-
ses”, destacou um companhei-
ro da Rossini. 

Com data-base em 1º de 
novembro, a Campanha Sala-
rial 2021 é unificada com os 
demais sindicatos filiados à 
Federação dos Metalúrgicos, 
representando em torno de 
750 mil metalúrgicos no Esta-
do de SP.

M
A

N
G

U
IN

H
A

Presidente do Sindicato, Gilberto Almazan (Ratinho) em assembleia

Assembleia em Taboão aprova pauta 

MOBILIZAÇÃO

Mutirão de assembleias começa na próxima semana 
Para reforçar a mobilização 

dos metalúrgicos de Osasco e 
Região, o Sindicato vai dar início 
na próxima semana ao mutirão 
de assembleias da Campanha 
Salarial. A pressão pelo reajuste 
e direitos da Convenção Coletiva 

será reforçada no dia 22 de se-
tembro (quarta-feira) nas prin-
cipais fábricas de Osasco. No dia 
seguinte, 23 de setembro (quin-
ta), será a vez dos trabalhadores 
de Jandira e Itapevi reforçarem 
a mobilização. 

Durante o mutirão, os com-
panheiros que trabalham em 
Osasco, Jandira e Itapevi serão 
convocados para Seminário Re-
gional, que acontece no dia 25 
de setembro (sábado), na sede 
do Sindicato, a partir das 9h. 

Até lá, as assembleias se-
guem no mesmo ritmo das 
semanas anteriores, as quais 
já colocaram força na mobili-
zação de diversos companhei-

ros, como os que trabalham na 
Alvenius, Arbame, Cinpal, Cro-
nitubos, KoniCranes, Schunk, 
Sedes Elbac, Solar, Intermed, 
Grupo JL. 

Esquenta para o Mutirão

Diretor Izaias reforça mobilização na Cronitubos

Grupo JL mobilizado para Campanha Salarial 

Diretor Celso organiza trabalhadores da Konicranes 

Mobilização também na Sedes Elbac 

Manguinha intensifica mobilização na Solar 

A data-base da categoria 
é em 1º de novembro, isso 
significa que os companhei-
ros devem ficar atentos ao 
9º artigo da Lei 7.238/84. Ela 
determina que o trabalhador 
que for dispensado, sem justa 
causa, nos 30 dias que ante-
cedem a sua data-base, terá 
direito a uma indenização 

equivalente a 1 salário men-
sal da data da dispensa.

Os que forem dispensa-
dos depois do dia 1º de outu-
bro terão direito a reajuste 
acordado. Vale ressaltar que 
esse exemplo corresponde 
aqueles companheiros que 
têm direito a 30 dias de avi-
so-prévio. 

O objetivo dessa norma 
é impedir que o empregador 
demita o trabalhador antes 
da data base da categoria, 
simplesmente para não lhe 
pagar as diferenças salariais 
ou subsídios. Em caso de dú-
vidas sobre este e outros di-
reitos, procure o Sindicato 
pelo SindZap (11) 96078-0209.

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Demissão antes da data-base gera 
indenização para o trabalhador
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Despachante 
Vitão 
20% DE DESCONTO
Av. Prof. Joaquim Barreto, 37, Cotia
+ INFORMAÇÕES:
(11)4614-8830

Com salários em atraso, Budai/Nyaço 
anuncia encerramento da produção

Os companheiros da Budai/
Nyaço estão vivendo um clima 
de incerteza. A empresa que 
já vinha descumprindo com o 
pagamento dos salários, ago-
ra, anunciou o encerramento 
da produção. Isso sem passar 
informações sobre a rescisão, 
deixando muitos dos compa-
nheiros desamparados. 

Na sexta-feira, 10, uma par-
te deles estiveram na sede do 
Sindicato, receberam apoio da 
diretoria e orientações impor-
tantes do jurídico, entre elas, de 
como proceder para entrar com 
ação para lutar por seus direitos. 

“As contas chegam, tenho 
pensão para pagar. A empresa 
não atende a gente. A situação 
não estava boa, mas a gente 
não quer acreditar no pior. São 
17 anos jogados fora, porque 

não tenho garantias de como e 
quando vou receber”, desabafa 
um trabalhador. 

Outra companheira, que 
trabalha há 8 anos na Budai, 
conta que estava preparada 
para o pior, e planejava entrar 
com a aposentadoria. No entan-
to, devido a reforma da Previ-
dência e por ter apenas 50 anos, 
o benefício seria “muito baixo”, 
constatou ela depois de fazer o 
cálculo no jurídico do Sindicato. 
Agora de imediato, planeja fa-
zer faxina. 

“Daremos todo o suporte 
para que os trabalhadores lu-
tem e conquistem seus direitos. 
Para isso, basta entrar em con-
tato com a gente, assim como 
alguns companheiros fizeram 
na semana passada”, destaca o 
diretor Sertório. 

Aprovação ao governo Bolsonaro desceu 4 pontos percentuais e chegou a 
27%; desaprovação é de 63%; trabalho do presidente é rejeitado por 55% 
e aprovado por 25%. Os dados são da pesquisa PoderData realizado entre 
30 de agosto e 1º de setembro 

DE LADEIRA 
ABAIXO 

7 DE SETEMBRO

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

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

Metalúrgicos da Hyundai Rotem em greve por PLR
Nesta terça-feira, 14, os com-

panheiros da Hyundai Rotem 
completam uma semana de gre-
ve. Eles lutam por uma propos-
ta de PLR que atenda o interes-
se da maioria. A primeira não 

agradou os trabalhadores que 
optaram pela paralisação. 

Na segunda-feira, 13, alguns 
trabalhadores participaram 
junto do Sindicato de uma audi-
ência de conciliação com a em-

presa, mas não houve consenso. 
Diante deste impasse, a diretoria 
vai tentar a retomada da nego-
ciação com a empresa. Caso isso 
não seja possível, a greve poderá 
ir para julgamento. 

PLR garantida na CBFA 
Os companheiros da CBFA vão 

receber a primeira parcela da PLR 
nesta quarta-feira, 15. O valor total 
é condicionado a metas, será pago 

em duas vezes, sendo a última par-
cela em 15 de março de 2022.

CTrens – Na Ctrens, os 
metalúrgicos rejeitaram a primei-

ra proposta de PLR apresentada 
pela empresa e reforçaram a mo-
bilização para que uma nova seja 
apresentada.

Diretor Rafael coloca PLR em votação na CBFA Companheiros da CTrens querem PLR melhor 

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

Atos por emprego, comida e democracia 
marcam Grito dos Excluídos

Milhares de pessoas saíram 
às ruas de todo Brasil no 7 de 
setembro, participaram do Gri-
to dos Excluídos para reforçar 
a luta por empregos decentes, 
por saúde, educação, por demo-
cracia, contra a fome e por Fora 
Bolsonaro. Parte da diretoria 
do Sindicato esteve presente 
no Vale do Anhangabaú, onde 
o ato aconteceu em São Paulo, 
neste ano. 

“Sempre estivemos presen-
tes nas mais importantes lutas 
políticas e por direitos no país. 
Desta vez não seria diferente. 

Levantamos a nossas bandeiras 
contra todos os ataques de Bol-
sonaro a classe trabalhadora, a 

democracia e toda sociedade”, 
destaca o presidente do Sindi-
cato, Gilberto Almazan.

Diretoria presente no Grito dos Excluídos 

Lauro Rodrigues, Andreia de Godoy, Tiago de Oliveira, 
Sergio Cabral, Marcos Menezes foram eleitos como 

titulares para a CIPA da Cinpal Filial. Fernando Paulo, 
Guilherme dos Santos, Marcelo da Silva e Jean Andrade 

são os suplentes.  O diretor Marcel Simões acompanhou o 
processo eleitoral. 

Conheça a CIPA da Cinpal Filial
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