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Diretoras estão 
no Conselho da 
Mulher P.4

Sábado tem atos 
contra Bolsonaro 
e desemprego P.4
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Metalúrgicos 
se organizam 
por direitos 
Os metalúrgicos da 
Sambel, Valvugás e 
Prodec se organizaram 
e já estão com acordo 
de PLR garantido. Na 
Cinpal, a mobilização 
dos companheiros já 
surte avanços, entre 
eles, a criação da 
comissão de PLR. P.4

POR AUMENTO E DIREITOS POR AUMENTO E DIREITOS 
CRESCE NA REGIÃO CRESCE NA REGIÃO 

PLR na Sambel será paga em 20 de outubro

No sábado, 2, tem semi-
nário na sede para fortale-
cer a articulação da luta na 
Campanha Salarial. Par-
ticipam os companheiros 
de Alphaville, Carapicuíba, 
Tamboré, Barueri, Santa-
na de Parnaíba e Pirapora 

do Bom Jesus.  A reunião 
acontece na sequência do 
mutirão de assembleias 
que vai percorrer as fábri-
cas destas cidades. 

Na semana passada, 
a série de assembleias re-
forçou a mobilização de 

mais de 5 mil metalúrgi-
cos que trabalham em fá-
bricas de Osasco, Jandira e 
Itapevi. Além disso, atraiu 
representantes de doze 
empresas para o primei-
ro seminário regional da 
Campanha deste ano. P.3
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Ficosa Meritor 

Wegflex Wap Metal 
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Companheiros fortalecem mobilização em seminário regional 



Está em discussão em comis-
são da Câmara dos Deputados, 
proposta (PEC 32/20) que reduz 
o tamanho e o papel do Estado 
brasileiro. É mais uma contrar-
reforma de caráter neoliberal, 
esta chamada de “Administrati-
va”. Tal como foi a trabalhista 
e a previdenciária. Prejudica os 
servidores públicos federais, es-
taduais e municipais. E também 
os trabalhadores “celetistas”, já 
que esses são os que mais usam e 
dependem dos serviços públicos. 
Todavia, essa luta não é apenas 
do funcionalismo. A luta é de to-
dos contra a “reforma”. 

A Reforma Administrativa 
é mais prejudicial que a Traba-
lhista (Lei 13.467/17). Isto por-
que vai prejudicar também os 
trabalhadores formais, com car-
teira assinada, e os informais, 

por conta própria, pois a grande 
maioria depende dos serviços 
públicos, que uma vez aprovada 
no Congresso vai afetar sobre-
modo todos os trabalhadores, 
que terão de pagar por serviços 
que outrora eram públicos e gra-
tuitos.

Só não precisam dos serviços 
públicos, os ricos brasileiros, por 
isso querem acabar ou diminuí-
-los para o povo, por meio do que 
o governo chama de “Reforma 
Administrativa”. Assim, querem 
reduzir despesas e investimentos 
para fazer economia para pa-
gar os juros, serviços e rolagem 
da dívida pública, que enche os 
bolsos dos ricos, dos fundos de 
pensão e dos banqueiros locais e 
internacionais.

Assim, todos os sindicatos de 
trabalhadores precisam atuar 

contra essa reforma, pois essa 
luta não é apenas dos trabalha-
dores públicos e os respectivos 
sindicatos dessas categorias ou 
carreiras públicas. Se a vida não 
está fácil pode piorar bastante 
se essa reforma for aprovada no 
Congresso Nacional.
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Há 30 anos, o Sindicato participava 

de manifestação em Brasília contra a 

privatização da Previdência Social
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Na sexta-feira, dia 24, em 
Assembleia Geral de Campanha 
Salarial, os metalúrgicos do ABC 
aprovaram reajuste de 10,42% 
(reposição da inflação). A luta 
não foi fácil, tanto que o acordo foi 
fechado quase um mês depois da 
data-base dos companheiros que 
ocorre em 1º de setembro. 

O percentual conquistado 
servirá como parâmetro para a 
nossa Campanha Salarial. Mas 
está longe de já estar garantido. 
Apesar dos sindicatos patronais 
serem os mesmos, por aqui as 
empresas filiadas a eles, além de 
ser outras regiões, e vivem outras 
realidades. Então, assim como os 
companheiros do ABC, teremos 
que intensificar a nossa mobiliza-

ção. Isso já podemos fazer no mu-
tirão de assembleias e seminários 
regionais (leia pág. 3).

Na semana passada, mais de 
5 mil trabalhadores foram mobili-
zados no mutirão de assembleias 
que passou pelas fábricas de Osas-
co, Jandira e Itapevi. Até o final do 
mutirão este número tem que ser 
ainda mais expressivo. A partici-
pação nos seminários também é 
importante. Toda articulação dos 
trabalhadores reflete nas mesas 
de negociação e torna a comissão 
da Campanha Salarial ainda mais 
forte para cobrar propostas à al-
tura do quanto contribuímos com 
as indústrias.

Por isso, companheiros e com-
panheiras, estejam atentos ao 

chamado do Sindicato, e vamos 
juntos fortalecer a mobilização 
nesta Campanha por aumento sa-
larial e direitos.  Juntos podemos 
mais, e juntos somos mais fortes. 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

Fortalecer mobilização por aumento e direitos.

ARQUIVO SINDMETAL 

Todos contra a Reforma Administrativa.

MARCOS VERLAINE, 
Jornalista, analista político e assessor 

parlamentar licenciado do Diap 
(Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar)

Live destaca a força do trabalho 
em rede na luta pela inclusão 

CURTAS

Risco de apagão no Sudeste 
em outubro é apontado por 
Clarice Ferraz, pesquisadora 
do Grupo de Economia da 
Energia do Instituto de Eco-
nomia da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (GEE/
UFRJ). Falta de investimentos 
em geração e distribuição de 
energia, além de distorções 
no funcionamento do siste-
ma elétrico, contribuíram 
para cenário “alarmante”, 
segundo Clarice. Os reserva-
tórios do Sudeste/Centro Oes-
te estão com cerca de 17% da 
sua capacidade. [Fonte: RBA]

O termo #BolsonaroVergo-
nhaDoBrasil foi o mais citado 
no Twitter após discurso de 
Jair Bolsonaro na abertura da 
76ª Assembleia Geral da ONU 
(Organização das Nações Uni-
das), em Nova York, na terça-
-feira, 21. #BolsonaroMente 
também teve destaque nas 
redes. Segundo a ONG Oxfam 
Brasil, Bolsonaro gastou boa 
parte do seu discurso para 
vender um país “que só exis-
te em campanhas publicitá-
rias de seu governo”. 

Vergonha 
Nacional 

Apagão

Os metalúrgicos do ABC aprovaram na sexta-feira, 24, reajuste integral da inflação: 
10,42% com Sindicel, G3, Sindratar, Siescomet, Sicetel, G8.3 (Simefre e Sinafer), 
Sindifupi, Sifesp. No G3 e no Sindicel, foi possível chegar a 10,5%. Os trabalhadores 
destes grupos terão garantida a renovação da Convenção Coletiva

“Movimentos pela inclu-
são: a força do trabalho em 
rede na luta pelos direitos das 
pessoas com deficiência”, foi 
o tema da Live do Espaço da 
Cidadania e seus parceiros 
pela inclusão que acontece 
na quarta-feira, 22. A ativi-
dade marcou o Dia da Luta 
Nacional das Pessoas com De-
ficiência, celebrado em 21 de 
setembro. 

Na Live, três movimentos 
compartilharam experiên-
cias que mostraram a força 
do trabalho em rede na luta 
pela inclusão da pessoa com 
deficiência. Um deles, tem 
atuação em Carapicuíba. Tra-
ta-se do Grupo de Mães de 
PcD de Carapicuíba, repre-
sentado por Simone Alves.

Ela explicou que o grupo 
de mães movimenta Carapi-
cuíba para conquistar condi-

ções melhores de vida para 
as pessoas com deficiências 
do município. “Nosso grupo 
cresceu muito na questão 
de mobilizar a cidade para 
ter um olhar voltado para as 
pessoas com deficiência nas 
questões de políticas públicas. 
Já colecionamos avanços e re-
sultados, além disso já somos 
conhecidos no município”, 
explicou. 

Um dos avanços, segundo 
Simone, é a visibilidade dada 
as pessoas com deficiência, 
seus cuidadores e familiares. 
Leusa Borges também fa-
lou sobre o trabalho da Rede 
PcD Bahia, e Carlos Aparício 
Clemente, fez um resgate do 
trabalho do Espaço da Cida-
dania, com destaque para in-
clusão de trabalhadores com 
deficiência nas metalúrgicas 
de Osasco e região. 

METALÚRGICOS 
ABC 

Mobilização das redes pela inclusão em destaque

Onze trabalhadores foram 
resgatados de condições aná-
logas às de escravo em duas 
fazendas no norte de Mato 
Grosso pelo Grupo Especial de 
Fiscalização Móvel de Com-
bate ao Trabalho Escravo, da 
Subsecretaria de Inspeção 
do Trabalho. Em uma das fa-
zendas, cinco trabalhadores 
viviam em um barraco de ma-
deira utilizado como galinhei-
ro próximo à sede. Na outra, 
seis estavam alojados em um 
curral ativo. [Fonte: MPT] 

Trabalho Escravo 

As Frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo, do Oeste 
Metropolitano, realizam nes-
ta terça-feira, 28, a plenária 
regional virtual sobre “A se-
gurança pública que o traba-
lhador quer”, às 19h30, com 
participação de Paula Nu-
nes, advogada criminalista. 
A plenária será transmitida 
pelo Google Meet. Para par-
ticipar, basta acessar a plata-
forma e digitar  sri-fgaa-psx.

Segurança 
Pública 
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Prévia da inflação de setembro é a maior para o mês desde 1994. Alta 
acumulada do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) 
em 12 meses atinge dois dígitos e vai para 10,05%, segundo divulgou o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na sexta-feira, 24

INFLAÇÃO 
NAS ALTURAS 

Sábado tem seminário para trabalhadores 
de Alphaville, Carapicuíba, Barueri, 
Santana de Parnaíba e Pirapora 

CAMPANHA SALARIAL 

Chegou a hora dos compa-
nheiros de Alphaville, Carapi-
cuíba, Tamboré, Barueri, San-
tana de Parnaíba e Pirapora do 
Bom Jesus somarem forças no 
seminário regional para for-
talecer a Campanha Salarial 

2021. O seminário acontece no 
próximo sábado, 02, na sede do 
Sindicato, a partir das 9h. 

Para os metalúrgicos que 
trabalham nestes municípios, 
a mobilização já começa no 
mutirão de assembleias, que 

passa na quarta-feira, 29, pe-
las fábricas de Barueri, Santa-
na de Parnaíba e Pirapora. No 
dia seguinte (quinta-feira, 30), 
é a vez das metalúrgicas locali-
zadas em Alphaville, Tamboré 
e Carapicuíba. 

Na Campanha Salarial 
deste ano, a luta também é 
pela manutenção da Con-
venção Coletiva. Isto porque 
ela garante direitos impor-
tantes aos metalúrgicos que 

são mais vantajosos que a 
própria lei. Alguns deles se 
refere a saúde e segurança. 
Veja: 

Acidente de Trabalho – 
O trabalhador vítima de aci-

dente de trabalho, que tenha 
tido redução de capacidade, 
tem estabilidade até a apo-
sentadoria, desde que atendi-
das determinadas condições.

Doença Ocupacional – 

Na maioria das Convenções, 
o trabalhador que se tornar 
portador de doença profis-
sional ou ocupacional tem 
direito a estabilidade pelo 
período de 21 ou 33 meses do 

retorno ao trabalho. 
Doença Comum – O tra-

balhador afastado por doen-
ça comum tem estabilidade 
por igual período ao do afas-
tamento, limitado a 60 dias. 

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Por que renovar a Convenção Coletiva?

Não fique só, fique sócio! 
FIQUE SÓCIO

“Fique Sócio” é a nova co-
luna do Visão Trabalhista que 
vai mostrar para os metalúr-
gicos de Osasco e região a mo-
vimentação nas fábricas pelo 
fortalecimento da categoria, 
por meio da sindicalização. 

Quanto mais sócios um 
Sindicato tem, mais força ele 
acumula para lutar por me-
lhores condições de trabalho 
e, claro, contra a exploração 
dos patrões e os ataques dos 

governos.
Anota na agenda: nesta se-

mana, tem sindicalização na São 
Raphael (quarta-feira, 29) e na 
Cecil (quinta-feira, 30), às 11h.

Nas últimas semanas, a 
ação sindical dos diretores 
Marcel Simões e Wellington 
Assunção na Cinpal, rendeu 
mais de 10 novos sócios. Faça 
como eles, fortaleça a orga-
nização dos trabalhadores,         
fique sócio!

Wellington e Marcel fazem sindicalização na Cinpal

Mais de 5 mil mobilizados
A mobilização por uma Cam-

panha Salarial vitoriosa alcan-
çou 5.300 metalúrgicos de Osas-
co, Jandira e Itapevi, por meio 
do mutirão de assembleias que 
começou na semana passada. 

Companheiros e compa-
nheiros de diversas fábricas 
mostraram disposição de lutar 
pela pauta de reivindicações. 
Entre eles, estão os que traba-
lham na Alka3/Cabovel, CBFA, 
Croni, Global Moldes, Valvu-
gás, Wegflex, Ancae, Climber, 
LAO, Belgo, Meritor, Eirich, 
GramService, Gramtampa, 
Max Eberhart, MKS, Mercúrio, 
Prodec, Ficosa, São Raphael e 
Wap Metal. 

 “Temos que ficar unidos e 

otimistas para conquistarmos, 
pelo menos, a reposição da in-
flação”, disse um companheiro 
da Meritor. 

Seminário – No sába-
do, 25, a sede ficou do jeito que 
a diretoria gosta: com trabalha-
dores informados e focados na 
construção e fortalecimento da 
luta. O técnico do Dieese, Victor 
Pagani, fez uma análise sobre o 
cenário econômico.

“O cenário para a Campa-
nha é desafiador, mas também 
existe um movimento de recu-
peração da indústria, inclusive 
com novas contratações. Além 
disso, a projeção do PIB no es-
tado de São Paulo (7,5) supera a 
do Brasil (5,6)”, resumiu. 

Alka3/Cabovel Construmont

Gramtampa/Gramservice LAO Indústria

Mercúrio MKS
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

No primeiro semestre de 2021, o número de desligamentos devido à 
morte de trabalhadores mais do que dobrou (+108,2%) na indústria de 
transformação. Foram 10.429 desligamentos por morte nos primeiros 
seis meses de 2021 diante de 5.010, em 2020. Os dados são do Dieese 

DESLIGAMENTO 
POR MORTES 

Hopi-Hari
Ingressos individuais na sede 
por R$ 103,92, válido até 
28/011/2021.
Ingresso válido para a noite do 
horror de 03/09/21 a 28/11/21, 
mas não valem para eventos 
especiais

Horus Atende
Nos dias 8, 13 e 14 de outubro, 
o doutor Paulo Moura estará em 
atendimento na sede do Sindicato. 
Sócios têm desconto na consulta. 
Agende a sua pelo (11) 3651-7200
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Trabalhadores da Cinpal se organizam e conquistam avanços

Sindicato está no Conselho 
da Mulher de Osasco 

Os companheiros da 
Cinpal reforçaram a organi-
zação no local de trabalho e já 
colecionam avanços na pauta 
interna de reivindicações, en-
tre eles: o início da construção 
do refeitório da unidade três 
e a formação da comissão de 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados). 

“A comissão de PLR foi for-

mada e já solicitamos verbal-
mente para a empresa uma reu-
nião para começarmos, o quanto 
antes, as negociações”, explica o 
diretor Marcelo Mendes. 

Durante a assembleia, os 
diretores reforçaram a impor-
tância da mobilização para 
que os trabalhadores também 
avancem na pauta da Campa-
nha Salarial. 

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

Greve na Kuptor por adiantamento salarial

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

Diretor Marcel Simões enumera avanços já alcançados na Cinpal 

Os trabalhadores da 
Kuptor, em Cotia, completam 
nesta terça-feira, 28, uma se-
mana de greve contra atraso 
no pagamento do adianta-

mento salarial. O Sindicato 
apoia a luta dos trabalhado-
res e atua para que a situa-
ção seja regularizada o mais 
breve possível.  

Na última semana mais 
companheiros entraram para 
lista de metalúrgicos que estão 
com a PLR garantida. É o caso 
dos trabalhadores da Valvugás 
que aprovaram proposta de 

PLR na quarta-feira, 22, e vão 
receber o pagamento em parce-
la única. Na Sambel e SB Parts, a 
PLR é referente ao ano de 2020 
e será paga em 20 de outubro. 

Na Prodec, os metalúrgicos 

fortaleceram a mobilização e 
conquistaram PLR. A organiza-
ção dos companheiros teve iní-
cio no SindZap e ganhou força 
nas assembleias organizadas 
pelo Sindicato na fábrica. 

Acordos de PLR 

PLR garantida na Prodec Companheiros da Valvugás fecham PLR 

Trabalhadores da Kuptor estão unidos por pagamento

MULHER EM FOCO

As trabalhadoras metalúr-
gicas de Osasco ganham mais 
um espaço de forte representa-
ção no município. Isto porque 
as diretoras do Sindicato Etel-
vina Guimarães (Teka) e Creu-
sa de Oliveira foram eleitas 
para compor o Conselho Muni-
cipal da Mulher de Osasco. 

“É uma grande responsabi-
lidade que aceito em nome das 
nossas bandeiras de lutas, como 
igualdade de gênero e fim da 
violência contra as mulheres”, 

Creusa e Teka estão no Conselho da Mulher 

Sábado tem ato contra 
Bolsonaro 

#BRASIL 

Como nos atos anteriores, 
a diretoria do Sindicato vai 
participar no próximo sábado, 
2, de ato na Avenida Paulis-
ta pelo Fora Bolsonaro. Será 
a sexta grande manifestação 
pelo fim do governo que ataca 
a democracia e os direitos dos 
brasileiros. 

O ato acontece a partir das 
15h. Quem se sentir seguro, 
pode encontrar com os dire-
tores na sede do Sindicato. Às 
14h um grupo sairá de Osasco 
rumo à Paulista. Vale lembrar 

que protestos como estes acon-
tecerão por todo país. 

As Centrais Sindicais 
apoiam este ato, que vai reunir 
mais de 80 entidades represen-
tadas pelas Frentes Brasil Po-
pular, Povo Sem Medo, Frente 
Nacional Fora Bolsonaro e par-
tidos políticos. Os protestos por 
todo país também serão contra 
o desemprego, a fome, a cares-
tia, a inflação, a corrupção, a re-
tirada de direitos, ao desmonte 
dos serviços públicos e das esta-
tais, aos ataques à democracia. 

Cirurgião Dentista 
Fábio Mitsuo 
Yamaguchi
DESCONTO ESPECIAL mediante guia 
emitida pelo Sindicato Sindicato em 
restaurações; limpeza e aplicação de 
flúor; extrações, tratamento de canal; 
cirurgias; próteses; implantes dentais, 
instalação de aparelho corretivo, 
clareamento dental.
ENDEREÇO: rua D, Primitiva Vianco, 244, 
sala 1.202, no 12º andar, Osasco
INF.: (11) 3685-1707 e (11) 9 9977-0331
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destaca Teka, eleita como titular. 
Para Creusa, eleita como 

suplente, “será um espaço de 
construção, debate e apren-

dizado que tem o objetivo de 
fortalecer a luta das mulheres 
por melhores condições de 
vida e trabalho na cidade”. 


