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Entenda os 
prejuízos 
da reforma 
administrativa P.4

Live sobre papel 
das redes pela 
inclusão é nesta 
4ªf  P.4

W
IL

S
O

N
 C

O
S

TA Luta garante 
vitórias 
expressivas 

CIPA definida na Cinpal e Alvenius
Os companheiros da Cinpal Matriz e da Alvenius 
elegeram os novos membros para CIPA gestão 
2020/2021. Sindicato acompanhou o processo 
eleitoral  P.3

Pressão por aumento salarial e Pressão por aumento salarial e 
direitos começa nas fábricas direitos começa nas fábricas 

O Sindicato dá início 
nesta semana ao mutirão 
de assembleias da 
Campanha Salarial 2021, 
com presença marcante 
da diretoria nas 
principais fábricas de 
Osasco, Jandira e Itapevi. 
Neste ano, a nossa 
luta é pela reposição 
salarial, aumento 

real, manutenção dos 
direitos da Convenção 
Coletiva e manutenção e 
ampliação de benefícios. 
No sábado, 25, também 
começa os seminários 
regionais da Campanha 
Salarial que será mais um 
espaço de mobilização e 
construção de estratégia 
de luta. P.3

Apuração dos votos na Cinpal Matriz 

Companheiros da Hyundai Rotem mantiveram a mobilização firme até conquistar abono de R$ 4.500

Companheiros da Tec Toy mobilizados para Campanha Salarial 
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Após greve de oito 
dias, os metalúrgicos 
da Hyundai Rotem, em 
Osasco, conquistaram 
abono de R$ 4.500. A 
exemplo dos companhei-
ros, os trabalhadores da 
CTrens reforçaram a or-
ganização e alcançaram 
uma das maiores PLRs 
da região: R$ 6.500, a ser 
paga em parcela única. 

Também houve avan-
ços na Bimetal, que fez 
a proposta de PLR num 
novo formato que con-
tém mais um indicador 
de produtividade, a qual 
foi aprovada pelos traba-
lhadores. P.3



Mais um ano e os Metalúr-
gicos do Estado de São Paulo 
entraram novamente em seu 
período de Campanha Salarial.  
Talvez, em toda a História de 
nossas Campanhas Salariais, 
este seja o ano mais difícil e com-
plicado para as negociações com 
os setores patronais por conta 
da pandemia e, principalmente, 
pela total ineficiência governa-
mental na gestão pública federal 
que tem levado o país ao abismo 
econômico, político e social.

A pauta de reivindicações da 
Federação dos Metalúrgicos do 
Estado de São Paulo já foi entre-
gue aos sindicatos patronais e, 
em breve, teremos o início das 
negociações para tentarmos ga-
rantir minimamente os direitos 
da categoria. E, nesse momento, 

é fundamental a mobilização e 
organização dos trabalhadores 
nas fábricas.

Sabemos da crise, sabemos 
das dificuldades e sabemos, prin-
cipalmente, que é exatamente 
nestes momentos que os sindica-
tos têm de estar mais fortes do 
que nunca para conquistarem 
nossas reivindicações. Mas não 
existem sindicatos fortes sem a 
participação dos trabalhadores.

Portanto, o sucesso de nossa 
Campanha Salarial neste ano vai 
depender sobretudo da mobiliza-
ção e da presença dos sindicatos 
nas fábricas, nos locais de traba-
lho. Temos de garantir a Conven-
ção Coletiva de Trabalho e, no 
mínimo, a reposição das perdas 
salariais e isso só será possível 
com os trabalhadores fortalecen-

do seus sindicatos. Fique sócio, 
participe, opine, informe-se e de-
bata e faça parte desta luta que é 
de todos nós. Lembre-se que seus 
direitos e seu reajuste salarial 
vai depender da sua participação 
junto ao seu sindicato.
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Há 10 anos, movimento sindical 

regional protestava contra o desmonte 

da fiscalização e o sucateamento da 

Gerência Regional do Trabalho 
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Nessa semana vamos inten-
sificar a mobilização na porta 
das fábricas, durante o mutirão 
de assembleias da Campanha 
Salarial que vai começar nesta 
quarta-feira, 22, nas fábricas 
de Osasco. 

A pressão é fundamental 
para avançarmos nas nossas 
reivindicações. A luta é para 
minimizar os prejuízos aos 
trabalhadores provocados pela 
alta da inflação. É para repor 
o poder de compra. Além disso, 
não podemos admitir retirada 
de direitos. A crise não pode ser 
argumento para retrocessos. 

Por isso que na quinta-feira, 
23, tem mais mutirão. Será a 
vez dos companheiros de Jan-

dira e Itapevi também forta-
lecerem a luta. É importante 
que todos tenham clareza que 
o resultado das assembleias é 
que vai nortear o andamento 
das negociações com os grupos 
patronais, por isso que a par-
ticipação dos companheiros e 
companheiras é essencial. 

No sábado, 25, vamos dis-
cutir o momento atual e definir 
estratégia de mobilização com 
os trabalhadores de Osasco, 
Jandira e Itapevi. A ideia é que 
a cada semana mais força seja 
somada a nossa Campanha 
Salarial e que a nossa unidade 
seja fortalecida.

Participem, companheiros 
e companheiras. Somem forças 

e ideias à mobilização. É assim 
que podemos vencer e fazer 
desta mais uma Campanha Sa-
larial vitoriosa. Venha para a 
luta!

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

Somar forças para Campanha Salarial .

ARQUIVO SINDMETAL 

Campanha Salarial - Mobilizar e participar.

CLAUDIO MAGRÃO, 
Secretário Geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Sindicato participa do 3º 
Congresso da IndustriALL 

CURTAS

O diretor-executivo da Pre-
vent Senior, Pedro Benedito 
Batista Júnior, deverá compa-
recer à CPI da Covid na próxi-
ma quarta-feira, 22. A opera-
dora de saúde é pivô de mais 
um escândalo envolvendo 
temas relacionados à pande-
mia de covid-19 no Brasil. A 
empresa teria ocultado nove 
mortes de pacientes que par-
ticiparam de um “estudo” 
para testar a eficácia da hi-
droxicloroquina e azitromici-
na no tratamento da doença. 
[Fonte: RBA]

O Brasil celebra o centenário 
de Paulo Freire, patrono da 
educação brasileira, um dos 
pensadores mais citado em 
trabalho acadêmico do mun-
do e dono de uma obra que 
inspira gerações. Por meio da 
educação, ele pensava na au-
tonomia do ser humano, prin-
cipalmente o excluído. Paulo 
Freire é gigante, mas mesmo 
assim foi ignorado pelo atual 
governo do Brasil. Para encer-
rar, uma das frases de Paulo 
Freire: “Quando a educação 
não é libertadora, o sonho do 
oprimido é ser o opressor”. 

100 anos de 
Paulo Freire

CPI da Covid

Nesta semana, a equipe do Sicoob CredMetal estará presente terça-feira, 
21, na Cinpal Fábrica 2 (das 9h às 15h) e na Rossini Murta (das 10h30 às 
14h). Na quarta, 22, na Cinpal Fábrica 3 (das 13h às 15h) e quinta, 23, na 
Spaal (das 11h às 13h). Programa-se e aproveite! 

Os diretores do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Osas-
co e Região, Monica Veloso 
(vice-presidente licenciada) 
e Everaldo dos Santos, parti-
ciparam na terça, 14, e quar-
ta-feira, 15, do 3º Congresso 
Mundial da IndustriALL 
Global Union, entidade que 
representa mais de 50 mi-
lhões de trabalhadores dos 
setores metalúrgico, têxtil, 
mineração, energia e quími-
co, em 140 países.

Com o tema “Unidos por 
um futuro justo”, o primei-
ro dia de plenária definiu a 
nova gestão da IndustriALL 
e iniciou os debates com 
discussões que fortalecem a 
representatividade das mu-
lheres em todos os níveis da 
entidade, que, atualmente, 

estabelece uma meta de 40% 
de participação. 

“Ao iniciar por este 
tema, o Congresso demons-
tra o quão importante é a 
questão da igualdade de gê-
nero, e como ganha relevân-
cia no debate e organização 
política”, destaca Monica, 
que também é vice-presi-
dente da CNTM e, até então, 
CoPresidenta do Comitê 
Mundial de mulheres da In-
dustriAll.

As principais resolu-
ções do Congresso foram: o 
compromisso de fortalecer 
a luta da classe trabalha-
dora em vários países e o 
compromisso de fortalecer 
as organizações sindicais, 
através da ação sindical com 
ampliação dos associados.

CREDMETAL 
NAS FÁBRICAS 

Monica foi uma das mulheres que discursou no Congresso 

O Senado aprovou em pri-
meiro turno, na quarta-feira, 
15, a PEC (Proposta de Emen-
da à Constituição) 13/21, que 
autoriza os estados, o DF e os 
municípios a descumprir os 
investimentos mínimos em 
educação no ano de 2021. A 
PEC ainda será votada em se-
gundo turno no Senado. 

Enquanto isso... Um grupo de 15 médicos que 
teriam trabalhado na opera-
dora enviaram um dossiê à 
comissão. Segundo o docu-
mento, a Prevent teria sido 
um “laboratório” usado pelo 
gabinete paralelo – ligado a 
Jair Bolsonaro – para com-
provar que o tratamento 
precoce com o chamado “kit 
covid” era eficiente contra a 
covid-19. [Fonte: GloboNews]. 

KIT Covid
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Mais de 70% consideram que governo Bolsonaro tem responsabilidade por inflação e 
desemprego no país, segundo pesquisa Datafolha realizada de 13 a 15 de setembro. 
Em agosto, a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo) chegou a 9,68% no acumulado de 12 meses. [Fonte: Folha de SP]

INFLAÇÃO 

Metalúrgicos de Osasco, Jandira e Itapevi 
iniciam mutirão de assembleias por direitos 

CAMPANHA SALARIAL 

Para fortalecer as nego-
ciações da Campanha Sala-
rial em benefício da pauta de 
reivindicações da categoria, a 
diretoria do Sindicato inicia 
nesta semana o mutirão de 

assembleias nas portas das 
fábricas. A pressão vai come-
çar na quarta-feira, 22, nas 
metalúrgicas de Osasco e no 
dia seguinte, quinta-feira, 23, 
vai ganhar força nas fábricas 

Mobilização da Campanha Salarial 2021 na CrisMetal 

De acordo com o artigo 29 
da CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas), o empregador 
deve cumprir o prazo de cinco 
dias úteis  entre recebimento e 
devolução da CTPS (Carteira de 
Trabalho e Previdência Social) 
ao trabalhador, para anotações, 
atualizações e rescisões, sob 
pena de pagamento de multa. 

Vale ressaltar que as al-
terações feitas precisam ser 

comunicadas e de acesso ao 
trabalhador em até 48h. 

A punição é ainda maior 
para a empresa que extravia 
a CTPS do trabalhador e pode 
ser interpretado como dano 
moral. Isso porque o fato pode 
ocasionar transtornos a vida 
civil e trabalhista, inclusive 
quanto à habilitação do tra-
balhador perante o INSS para 
fins de aposentadoria.

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Retenção ou extravio de 
CTPS pode gerar dano moral 

Luta garante R$ 4.500 de 
abono para os companheiros 
Hyundai Rotem

Com luta e mobilização, 
abono na Hyundai Rotem sai 
dos R$ 500 para R$ 4.500. O 
significativo aumento só acon-
teceu depois que os trabalhado-
res cruzaram os braços e parali-
saram a produção por oito dias. 

O pagamento do abono 
será feito em duas parcelas, 
sendo R$ 4 mil em 30 de se-
tembro e o restante (R$ 500) 
previsto para final de janeiro 
de 2022. 

Neste caso, o abono substi-

tui a PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados). A luta dos 
companheiros também garan-
tiu 10% de correção no vale re-
feição, a compensação de ape-
nas dois dias da paralisação e 
homologação no Sindicato. 

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

Mais de R$ 6 mil de PLR na CTrens

Mande sua denúncia para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209. Informe o nome da empresa.
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PLR gorda também para os 
companheiros da CTrens, que 
vão receber R$ 6.500 de uma 
só vez em outubro. O valor é 
graças a insistência dos compa-
nheiros que reforçaram a mo-
bilização, após terem rejeitado 

a primeira proposta de R$ 5 mil 
feita pela empresa. 

“Foi um sentimento de con-
quista em relação ao PLR do 
ano passado, porque houve um 
reajuste no valor”, avalia o dire-
tor Francieldo de Aquino.

Bimetal – Com apoio 
do Sindicato, os metalúrgicos 
da Bimetal aprovaram propos-
ta semestral de PLR (agosto de 
2021 a fevereiro de 2022), com 
pagamento em parcela única 
em fevereiro. 

Diretor Rafael coloca PLR em votação na CTrens PLR garantida na Bimetal 

Metalúrgicos da Cinpal 
Matriz e Alvenius 
elegem cipeiros

SAÚDE E SEGURANÇA

Na sexta-feira, 17, os tra-
balhadores da Cinpal Matriz 
elegeram os novos membros 
da CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes). 
Os cipeiros eleitos foram: 
Ademilson (Leoncio Quali-
dade), Severino (Xuxa), Julio 
Cesar, Julio (Gaúcho), Ma-
teheus, Willy, Lucas Farnese, 

Claudio Lucio e Evanildo Bis-
po (DJ Peo). 

Já na Alvenius, a votação 
aconteceu na segunda, 20, e a 
maioria dos trabalhadores ele-
geu: Wellington Vagner, Celso 
Ribeiro e Ronaldo Pereira.

O Sindicato acompanhou 
o processo eleitoral nas duas 
empresas. 

Em visita a Osasco na quarta-
feira, 15, o companheiro 

Guilherme Boulos, professor, 
coordenador do MTST e da 

Frente Povo Sem Medo, também 
passou pela sede do Sindicato e 
conversou com parte da diretoria 
sobre o momento político do país. 

Guilherme Boulos visita sede do Sindicato

Diretor José Ricardo (dir.) com CIPA da Alvenius

de Jandira e Itapevi. 
Durante as assembleias, 

os diretores do Sindicato tam-
bém vão convocar os traba-
lhadores e trabalhadoras para 
o seminário regional em Osas-
co. O encontro acontece no 
próximo sábado, 25, na sede a 
partir das 9h, com palestra do 
Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos). 

O balanço das campanhas 
salariais dos metalúrgicos li-

gados à CUT, que inclui os me-
talúrgicos do ABC, deixa claro 
o tamanho da nossa luta. Com 
data-base em 1º de setembro, 
os companheiros seguem em 
negociação por aumento real 
e renovação de direitos. 

“A mobilização nas assem-
bleias e nos seminários vai 
ditar o tom das negociações 
com os patrões. Precisamos 
mostrar que os trabalhadores 
estão juntos, que queremos 
um aumento digno para re-

cuperar as perdas no salário 
devido à alta da inflação”, des-
taca o presidente do Sindicato 
Gilberto Almazan. 

Para o secretário-geral do 
Sindicato, João Batista, a força 
da nossa Campanha Salarial 
está na luta unificada. “Os tra-
balhadores devem atender ao 
chamado do Sindicato, partici-
par das assembleias e seminá-
rios. Assim, seremos mais de 
700 mil metalúrgicos mobili-
zados”, destaca. 
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Wet’n Wild 
R$ 35 (até três anos) e
R$ 80 (adulto), válido até 
31/10/2021. 
Não válido para shows e eventos 
especiais

www

30,2 milhões é a quantidade de trabalhadores remunerados com até um salário mínimo 
(R$ 1,1 mil) por mês no Brasil. O número equivale a 34,4% do total ocupado no país. 
O percentual também é o mais alto já apurado desde o início da série histórica da
Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, em 2012. [Fonte: RBA]

RENDA EM 
DECLÍNIO 

FORA BOLSONARO

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

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

No próximo dia 2 de outu-
bro as principais ruas do Brasil 
voltarão a ser ocupadas pelo 
#ForaBolsonaro, por emprego 
decente, pela democracia e 
contra a fome. Em São Paulo, 
o protesto deve acontecer na 
Avenida Paulista. Será a sexta 
rodada de atos por todo país. 

Os atos são organizados 
pelas Frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo, e pelas cen-
trais sindicais. Na semana pas-
sada, nove partidos (PT, PSOL, 
PCdoB, PDT, PSB, PV, Rede, 
Cidadania e Solidariedade) 
anunciaram que vão partici-
par dos atos, que chamaram 
de “essencial na estratégia 
unificadora”.

Fora Bolsonaro ganhou força no Grito dos Excluídos
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Brasil terá novos atos em outubro contra 
Bolsonaro, fome e desemprego

Serviço público em risco
Os atos também se voltarão 

contra a reforma administrativa 
proposta pelo governo Bolsona-
ro por meio da PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 32, que 
se for aprovada, trará prejuízos 
aos servidores e ao serviço pres-
tado à população.

A reforma, por exemplo, 
permite a contratação de traba-
lhadores sem concurso, autoriza 
a redução de jornada e de remu-
neração para futuros servidores 
e possibilita a extinção de cargos 
com demissão do servidor. 

De acordo com o Dieese, são 
mudanças que também afetam a 
qualidade dos serviços públicos 

oferecidos à população. Isso por-
que podem resultar na desconti-
nuidade da prestação do serviço 
público, perda da memória técni-
ca, dificuldade de planejamento 
em longo prazo, rompimento 
do fluxo de informações e, não 
menos importante, estímulo ao 
“apadrinhamento” político, “ca-
bides” de emprego, o uso inde-
vido do poder político para fins 
particulares eleitoreiros e não 
para fins de interesse público e, 
ainda, aprofundar e facilitar a 
corrupção em órgãos públicos.

Sindicato presente! A di-
retoria do Sindicato participará 
do ato e convoca os companhei-
ros que se sentirem seguros a 
participar também, e destaca 
que todos devem assumir o 

compromisso de atender os 
protocolos sanitários de comba-
te a covid-19. Aqueles que não 
se sentirem seguros para pro-
testar nas ruas, podem se mani-
festar pelas redes sociais. 

Saiba mais em
www.sindmetal.org.br

QUALIFICAÇÃO

Sindicato dá início a seis turmas 
de cursos em parceria com Senai 

Começaram nesta segun-
da-feira, 20, no Metalclube as 
aulas dos cursos do Sindicato 
em parceria com o Senai. Ao 
todo, foram formadas seis tur-
mas, sendo três para o curso 
de auxiliar administrativo e 
três para assistente de Recur-
sos Humanos. A carga horário 
é de 160 horas. 

A oferta acontece por 
meio da parceria do Sindi-
cato e Senai-Osasco, volta-
da a promover qualificação 
profissional e a inserção de 
desempregados no mercado 
de trabalho. O início das tur-
mas é de celebração para a 
diretoria. 

“A ideia da parceria é 
capacitar quem está desem-

pregado. É uma ótima opor-
tunidade que, neste ano, 
conseguimos abrir para toda 
família metalúrgica”, destaca 

o presidente do Sindicato, Gil-
berto Almanzan, referindo-se 
a oportunidade também dada 
aos dependentes. 

Aulas serão ministradas pelo Senai no Metalclube

Live destaca papel do 
trabalho em rede pela 
inclusão 

ESPAÇO DA CIDADANIA

Nesta quarta-feira, 22, o 
Espaço da Cidadania e seus 
parceiros pela inclusão promo-
vem Live sobre “Movimentos 
pela Inclusão: a força do tra-
balho em rede 
na luta pelos 
direitos das 
pessoas com 
deficiência”. 
O bate papo 
virtual acon-
tece das 10h 
às 11h30, pelo 
ZOOM e trans-
missão ao vivo 
pelo Facebook 
do Espaço e do 
Sindicato (@sindmetal). 

Participam da Live: Leuza 

Borges, Rede PcD Bahia, Simo-
ne Alves, do Grupo de Mães de 
PcD de Carapicuíba, e Carlos 
Aparício Clemente (Espaço da 
Cidadania), com palestras do 

professor Ro-
meu Sassaki 
e moderação 
de Marinalva 
Cruz.

A Live 
será acessível 
para pessoas 
com deficiên-
cia auditiva: 
Intérprete de 
LIBRAS da 
UNILEHU – 

(Universidade Livre para Efici-
ência Humana e transmissão). 
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