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Os companheiros da 
Construmonti, Kratos, 
SBR, Sedes Elbac refor-
çaram a mobilização 

no local de trabalho e 
nas últimas semanas 
conquistaram PLR. 
Exemplo de organiza-

ção também são os tra-
balhadores da Orgus, 
Vicon e Multivisão que 
resgataram a PLR refe-

rente a 2021. Na mul-
tivisão, inclusive, as 
companheiras e com-
panheiros já iniciaram 

o processo de luta para 
a PLR deste ano, cargos 
de planos e salários, en-
tre outros.  P. 3
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Maioria das 
metalúrgicas da região 
se confirmam como 
pioneiras no país em 
relação a contratação 
de pessoas com 
deficiências P.4

85% das vagas 
para Lei de Cotas 
preenchidas 

Mônica apresenta 
pré-candidatura 
para movimento 
sindical  P.2

Alexander da Cipal durante 16ª Pesquisa

Sindicato organiza trabalhadores 
e amplia acordos de PLR

Sindicato faz força 
tarefa para cobrar 
concursos públicos 
para contratação de 
auditores fiscais P.3

Articulação 
contra 
acidentes do 
trabalho

 Local do acidente fatal na Cinpal ainda não foi fiscalizado 

Diretora Etelvina coloca PLR referente ao ano de 2021 em aprovação na Multivisão; trabalhadores e trabalhadoras aprovam jornada de luta por mais direitos 

Aposentada 
conquista segundo 
benefício P.4

Sócios têm 
desconto em 
natação P.4
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Mônica Veloso apresenta pré-
candidatura à deputada federal 

Na semana passada, a 
vice-presidente do Sindicato 
(licenciada), Mônica Veloso, 
apresentou a sua pré-candi-
datura à deputada federal 
por São Paulo em dois en-
contros. Um deles aconteceu 
na terça, 15, com a participa-
ção dos sindicatos filiados à 
Federação dos Metalúrgicos 
do Estado de São. O outro na 
quarta-feira, 16, com repre-
sentantes dos sindicatos da 
região. 

“Represento toda uma 
categoria historicamente 
marcada por lutas em defesa 

da democracia, e dos direi-
tos trabalhistas e sociais. Por 
esta razão, entendo que pre-
cisamos ampliar a represen-
tação das mulheres nos espa-
ços de comando de decisão e 
o Congresso é um deles”, des-
taca Monica Veloso, que em 
poucas semanas entregará o 
cargo de Secretária Executi-
va de Política Para Mulheres 
e Promoção da Diversidade, 
em Osasco, que ocupa desde 
janeiro de 2021.

Mais informações sobre 
este assunto você encontra 
no www.sindmetal.org.br 
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Há 41 anos, fiscalização mostrava 

ambiente de trabalho de operárias 

na Log, de Osasco.

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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O Governo Federal anunciou 
na quinta-feira, 17, a antecipação 
do 13º salário para aposentados e 
pensionistas do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) e também 
do saque de até R$1 mil do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço). Trata-se de um novo pa-
cote de estímulo à economia. A re-
ceita do bolo é a mesma que não 
evitou de a gente chegar aonde 
estamos. 

O dinheiro, é verdade, vai entrar 
na conta dos brasileiros. Mas estas 
medidas são insuficientes para o ta-
manho do prejuízo que temos. 

Apesar de o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
ticas) ter mostrada na última se-
mana, por meio da Pnad Contínua 
(Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua), que hou-

ve queda no número de desempre-
gados, o número de brasileiros em 
trabalhos precários aumentou e 
o rendimento dos trabalhadores 
caiu 9,7% em um ano, chegando a 
média de R$ 2.489.

Para piorar, na quarta, 16, o 
Banco Central elevou a taxa básica 
de juros (Selic) pela nona vez conse-
cutiva, para 11,75%. Com isso, o en-
dividamento das famílias que já esta-
va em alta, deve crescer ainda mais. 

O Governo precisa dar respos-
tas rápidas e eficazes para minimi-
zar o impacto da crise econômica 
na vida dos brasileiros. A popu-
lação precisa de empregos, com 
carteira assinada e com direitos 
garantido. Para isso, precisamos de 
aumento em investimentos, seja ele 
público ou privado. Qualquer coisa 
menos que isso, será ineficiente.

O segundo ponto é revisar a re-
forma trabalhista. Isto porque ela 
facilitou o aumento da informali-
dade, que tem impacto grande na 
renda. Vamos juntos lutar por in-
vestimentos de qualidade que ofe-
reça à população trabalho decente, 
renda e estabilidade. 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

Insuficientes!.

CARLOS MARX

No terceiro trimestre do ano passado, havia 1,106 milhão de mulheres a menos na 
força de trabalho em relação a igual período de 2019, chegando a um total de 46,398 
milhões de desempregadas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

EFEITOS DA 
PANDEMIA 

Mônica durante encontro na Federação dos Metalúrgicos 

A promoção do trabalho 
digno é luta preponderante do 
movimento sindical. E não há 
trabalho digno sem condições 
seguras de trabalho que efe-
tivamente protejam os traba-
lhadores das ocorrências de 
acidentes e de doenças ocupa-
cionais. Por isso, a saúde e a se-
gurança no trabalho devem ser 
bandeiras permanentemente 
hasteadas por todos os sindica-
tos e agitadas constantemente 
por todos os trabalhadores. 

Atualmente, a realidade 
brasileira ainda pena para 
combater os vergonhosos índi-
ces de baixas e prejuízos decor-
rentes da recusa e omissão de 
adoção de medidas de proteção 
nos locais de trabalho.  

Segundo o Observatório Se-
gurança e Saúde no Trabalha-
do, da Plataforma SmartLab, 
iniciativa conjunta do Ministé-
rio Público do Trabalho - MPT 
e da OIT Brasil, em 2020, foram 
notificados 1.866 (mil e oito-
centos e sessenta e seis) aciden-
tes fatais de trabalhadores com 
vínculo de empregos.  

Nossa Política Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho 
tem por objetivos a promoção 
da saúde e a melhoria da quali-
dade de vida do trabalhador e a 
prevenção de acidentes e de da-
nos à saúde advindos, relacio-
nados ao trabalho ou que ocor-
ram no curso dele, por meio 
da eliminação ou redução dos 
riscos nos ambientes de traba-

lho. E tais objetivos devem ser 
alcançados através do tripar-
tismo, sobretudo com a partici-
pação dos trabalhadores. 

Leia a íntegra no www.sind-
metal.org.br 

Saúde e segurança com trabalho digno.

CURTAS

A diretoria do Sindicato parti-
cipa na próxima quinta-feira, 
24, do Congresso Estadual da 
Força Sindical que vai definir 
os rumos dos trabalhos da 
Central. Na semana passada, 
os diretores participaram da 
Plenária de preparação que 
também contou com a presen-
ça de dirigentes de São Paulo, 
Alto do Tiete, Guarulhos, Vale 
do Paraíba, ABC, Baixada San-
tista e Registro. Entre outros 
pontos, o encontro debateu a 
Conjuntura Política e Econô-
mica no País.

Congresso 
Força SP

Trabalhadores que ga-
nham um salário mínimo 
(R$ 1.212) comprometeram 
mais da metade (56,1%) de 
seu rendimento mensal com 
o preço médio da cesta bá-
sica em fevereiro, segundo 
cálculos do Dieese (Depar-
tamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos). A conta consi-
dera o salário mínimo líqui-
do — isto é, após o desconto 
de 7,5% da contribuição ao 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social).

Custo de Vida 
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Igualdade de Direitos

Diretora do Sindicato Etelvina Guimarães debateu com 
convidadas os principais desafios encontrados pelas 

mulheres na atualidade e a necessidade de a sociedade 
combater a desigualdade de gênero e a violência contra às 
mulheres. O debate aconteceu na quinta-feira, 17, durante 

Live Igualdade de Direitos. A live está disponível nos canais
de comunicação do Sindicato. 

LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA 
(LUISINHO),

Secretário de Saúde e Segurança da 
Força Sindical

MULHER EM FOCO
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Renda média do trabalhador cai quase 10% em um ano. O brasileiro 
ganhou em média R$ 2.489 no trimestre encerrado em janeiro deste ano. 
Os dados são da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua), divulgados na sexta-feira, 18, pelo IBGE. Leia pag. 2. 

RETRAÇÃO 

Sindicato articula ações contra o colapso da 
fiscalização de acidentes

Os acidentes de trabalho, a 
demora na fiscalização e o dé-
ficit de auditores fiscais leva-
ram o Sindicato a iniciar uma 
articulação no movimento sin-
dical para reverter o colapso 
da fiscalização no Brasil. Na 
quinta-feira, 17, o secretário-
-geral da entidade, João Ba-
tista, apresentou na plenária, 
que antecede o 9º Congresso 
Estadual da Força Sindical, os 
principais problemas e preju-
ízos que os trabalhadores têm 
encontrado, quando precisam 
acionar a Gerência Regional 

do Trabalho, em Osasco.
“Acionamos a Gerência 

para fiscalizar um acidente fa-
tal na Cinpal e explicaram que 
a região, neste momento, tem 
apenas quatro auditores fis-
cais. Destes, três com exercício 
em legislação trabalhista e um 
em Saúde e Segurança do Tra-
balho, porém exercendo ativi-
dades restritas. Ou seja, não 
tem ninguém para fiscalizar. 
Até o fim de março um auditor 
de Bauru fará a fiscalização”, 
compartilhou João Batista.

Antes da plenária, na 

A Desmonte da fiscalização foi abordado na Plenária da FS 

Trabalhadoras e trabalhadores da Multivisão 
aprovam jornada de luta por direitos

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

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

SAÚDE E SEGURANÇA

terça-feira, 15, um documen-
to organizado pelo Sindicato 

foi entregue à Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São 

Paulo. Ele mostra o desmonte 
da fiscalização, deixa claro o dé-
ficit de auditores fiscais no Esta-
do de São Paulo, hoje em torno 
de 85%, e propõem soluções. 

Entre as soluções, estão:, 
a criação de concursos públi-
cos para contratar auditores 
em número suficiente para 
atender as necessidades das 
Superintendências de todo o 
país, e contratar funcionários 
públicos para atividades ad-
ministrativas. Assim como o 
aumento de recursos e restru-
turação dos órgãos. 

As companheiras e com-
panheiros da Multivisão, em 
Vargem Grande Paulista, es-
tão organizados para garantir 
seus direitos. Em assembleias 
realizadas na quinta, 17, apro-
varam jornada de luta por pla-
no de cargos e salários, PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) referente a 2022, 
convênio médico e convênio 
farmácia. 

“A assembleia já mostrou 
um grande avanço no que se re-
fere a organização no local de tra-
balho. Prova disso é que já temos 
uma reunião marcada com os 
trabalhadores”, conta a diretora 
do Sindicato Etelvina Guimarães. 

Em fevereiro, graças a in-
sistência do conjunto dos tra-
balhadores e apoio do Sindica-
to, a PLR de 2021 foi resgatada. 
A conquista, então, colaborou 
para reforçar a mobilização 
para que mais direitos sejam 
assegurados. 

Março Mulher – Du-
rante a assembleia, Etelvina, 
acompanhada da vice-presi-
dente do Sindicato (licencia-
da), Mônica Veloso, falaram 
sobre a necessidade de a so-
ciedade combater a violência 
contra as mulheres, e a dife-
rença salarial entre homens e 
mulheres, que estão no mesmo 
cargo. 

A Etelvina e Monica organizam luta na Multivisão 

PLR garantida na Construmonti, Sedes Elbac, SBR e Kratos
A lista de trabalhadores 

que conquistaram PLR aumen-
tou. Nos últimos dias ela foi 
turbinada pelos companheiros 
que trabalham na Construmon-
ti, Sedes Elbac, SBR e Kratos. 

Na Construmonti, o valor 
foi melhorado depois que os 
companheiros rejeitaram a 
primeira proposta. O resultado 
foi um aumento de 20% em re-
lação ao ano passado e, claro, a 

aprovação dos trabalhadores. 

Vitoria também na SBR. Os 
companheiros conquistaram 
PLR de R$ 3.005. A primeira 
parcela será paga em 31 de 
agosto.

Mobilização na Vicon e Orgus 
resgata PLR de 2021

Além da Multivisão, os me-
talúrgicos da Vicon e da Orgus 
conseguiram resgatar a PLR 
(Participação nos Lucros e Re-
sultados) referente ao ano de 

2021. As assembleias de apro-
vação das propostas, negocia-
das entre o Sindicato e a em-
presa, aconteceram na semana 
passada. 

A PLR da SBR será de R$ 3.005

A PLR aprovada na Vicon

A Trabalhadores da Krato aprovam PLR

A PLR conquistada na Orgus 

A PLR na Construmonti é 20% maior que em 2021 A PLR garantida na Sedes Elbac
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O índice de contratações 
de trabalhadores com defi-
ciência atingiu a marca de 
85,0% pelas metalúrgicas de 
Osasco e região. O percentual 
é maior que a média nacional, 
hoje em torno de 55%. O dado 
faz parte da 16ª pesquisa “Lei 
de Cotas: Trabalhadores com 
Deficiência no Setor Metalúr-
gico”, divulgada em 9 de mar-
ço pelo Sindicato.

O estudo foi realizado 
através de questionários, que 
foram respondidos por 63 me-
talúrgicas, com mais de 100 
funcionários, em dezembro 
de 2021. Os destaques são as 
filiais, que atingiram 135,1% 
de ocupação das vagas, supe-
rando as contratações exigidas 
por Lei. As matrizes alcança-
ram 80,9%. Por setor, os fabri-
cantes de autopeças e forjaria 
lideraram as admissões, com 
93,4%.

Trabalhadores que têm conta ativa e/ou inativa do FGTS (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço) podem sacar até R$ 1.000 a partir de 
20/04, respeitando calendário de aniversário. A retirada será feita através 
do aplicativo da Caixa Tem. Saiba mais no www.sindmetal.org.br 

FGTS 
EMERGENCIAL 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

a questão da autoestima por 
conseguirmos conquistar as 
nossas coisas”, compartilhou 
Alexander Amaral Alves. Ele 
é deficiente físico e há 18 anos 
trabalha na Cinpal. 

Raio-X – Ainda existe 
preferência por contratação 
de pessoas com deficiência 
física e auditiva, que juntas 
representam 71,9% das vagas 
ocupadas. As pessoas com de-
ficiência múltipla, intelectual 
e psicossocial somam 5,4%. Os 
reabilitados são 9,4%.

José Carlos do Carmo, co-
ordenador estadual do Pro-
grama de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência no Mercado 
de Trabalho, da Superinten-
dência Regional do Trabalho, 
falou durante o evento de di-
vulgação da Pesquisa. “É fun-
damental para que tenhamos 
dados que podem indicar os 
resultados das ações desen-

“Quero aqui expressar o 
sentimento que eu tenho como 
um trabalhador com deficiên-
cia física. Não é somente o fato 
de se sentir útil, mas a moti-
vação pessoal que isso [o tra-
balho] nos dá, e tem também 

volvidas. Eles são muito in-
teressantes e demonstram 
a questão do preconceito”, 
avalia.

Espaço da Cidada-
nia – A Pesquisa tem apoio 
do Espaço da Cidadania, idea-

lizado por Carlos Aparício Cle-
mente e criado pelo Sindicato 
em 14 de fevereiro de 2001. 
Neste ano, os 21 anos do Es-
paço foi comemorado numa 
Live, com a participação de di-
versos parceiros. 

Lorem IspumPesquisa teve transmissão pelo Facebook do Sindicato 

Lorem IspumAlexander 

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Maioria das metalúrgicas de Osasco e 
região cumpre lei de cotas

Aposentada mantém direito a dois benefícios do INSS
A aposentada Valdirene 

Aparecida de Lima perdeu o 
marido, em novembro de 2021, 
e com a assessoria do Sindicato 
passou a receber a pensão da 
aposentadoria do seu compa-
nheiro Luiz Antônio. 

Val, como gosta de ser 
chamada, conheceu os servi-
ços de previdência oferecidos 
pelo Sindicato recentemente. 
“Foi através do meu esposo. 
Ele me apresentou o cami-
nho”, explica. 

Luiz Antônio deu entrada 
na própria aposentadoria com 

o auxílio do Sindicato. Como 
o caminho foi curto, sem bu-
rocracias, mais tarde trouxe 
a esposa para fazer o mesmo. 
“Cinco meses depois, ele mor-
reu, fiquei perdida. ‘Pensei: 
Onde eu vou?’ Lembrei, então 
do Sindicato”, conta Val, que 
em 15 dias teve a sua pensão 
por morte concedida pelo 
INSS.  

A pensão por morte é um 
benefício previdenciário pago 
pelo INSS aos dependentes 
do segurado falecido, estando 
esse aposentado ou não. “O 

objetivo dele é viabilizar uma 
remuneração aos dependen-
tes, substituindo, ainda que 
parcialmente, a renda do se-
gurado”, explica Flavio Rafael, 
especialista em questões pre-
videnciárias no Sindicato. 

Sem burocracia - A 
agilidade para a concessão 
do benefício de Val é fruto da 
parceria entre o Sindicato e 
o INSS. Fechada em 2018, ela 
tem agilizado o acesso dos se-
gurados que procuram o Sin-
dicato na hora de ter acesso 
aos seus direitos. Lorem IspumSegundo benefício de Val veio sem burocracia 

Natação e 
Hidroginástica  
no Metalclube  
Sócios do Sindicato têm acesso a 
valores especiais. 
Rua Luiz Rink, 501, Rochdale, 
Osasco
+ Informações: www.sindmetal.
org.br e (11) 3686-7401

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

Horus Atende
De 23 a 25 de março, Dr. Paulo 
Moura estará em atendimento na 
sede do Sindicato. 
É necessário agendar horário pelo 
11 3651-7200
Rua Eramos Braga, 307, 
Presidente Altino, Osasco
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