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Garantida PLR na 
Altra, Ascoval, Southco 
e Blum. Na Cinpal e 
Kitframe, trabalhadores 

estão organizados para 
o início das negociações  
por PLR de demais 
reivindicações P.3

Na Ascoval, PLR pode chegar a 6% do resultado da empresa

Denuncia de déficit de auditores fiscais do Trabalho, lançamento de livro “Rosca sem 
Fim” e Ato na sede do Sindicato marcaram este 28 de Abril P.4

Cresce lista de acordos de PLR; 
luta por acordo ganha força

Vítima sofreu 
ferimentos no olho e 
cabeça P.4

INSS acaba com 
exigência de 
prova de vida 
presencial P.3

Em ações conjuntas, sindicatos Em ações conjuntas, sindicatos 
cobram trabalho seguro  cobram trabalho seguro  

Dirigentes sindicais de diversas categorias denunciaram o déficit de auditores à Comissão de Direitos Humanos da Alesp e pediram ajuda por prevenção

Acidente fere 
trabalhador 
na Cinpal

Giro Político é a 
nova coluna do 
VT  P.2

Lançada pedra 
fundamental 
das Vítimas do 
Amianto P.4
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Sindicato aciona Ministério do Trabalho  P.3

TecToy demite mais de 200 
trabalhadores 

TecToy se nega negociar com Sindicato 
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O Brasil que queremos é 
um país com justiça social e 
trabalho decente. No qual os 
direitos dos trabalhadores se-
jam respeitados. Ou seja, muito 
longe deste Brasil que, hoje, é o 
terceiro país no ranking de pio-
res locais para se trabalhar, se-
gundo relatório realizado pela 
Confederação Sindical Interna-
cional e divulgado na semana 
passada.  

O estudo ressalta como 
principais motivos para esta 
vergonhosa posição a repres-
são às greves, o enfraqueci-
mento da negociação coletiva 
e a violência do país. A preca-
rização se acentuou em 2017, 
com a reforma trabalhista, que 
contribuiu com o aumento do 
trabalho informal. 

No que se refere ao desem-
prego, o Brasil também tem se 
destacado entre os piores do 
mundo. No ranking, que inclui 
as projeções do FMI para um 
conjunto de 102 países, o nos-
so país aparece com a 9ª pior 
estimativa de desemprego no 
ano (13,7%), bem acima da mé-
dia global prevista para o ano 
(7,7%), da taxa dos emergentes 
(8,7%) e é a 2ª maior entre os 
membros do G20 – atrás só da 
África do Sul (35,2%).

Estamos caminhando para 
um retrocesso e está em nossas 
mãos mudar este caminho e re-
verter toda injustiça instalada 
na nossa sociedade. O Brasil 
que queremos é aquele que pen-
sa nas mulheres, nos jovens, 
nas pessoas com deficiência, 

nos negros, na população LGB-
TQIA+.

Vamos juntos na luta por 
este país que respeita todos e 
todas, que gera empregos, que 
respeita os direitos. 
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Há 11 anos, Osasco sediava Semana de 

Proteção Contra o Amianto

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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Queremos um país justo! .

ARQUIVO SINDMETAL

113,7% é o aumento dos casos prováveis de dengue no Brasil, entre 2 de 
janeiro e 23 de abril de 2022, segundo boletim do Ministério da Saúde, 
divulgado em 2 de maio. Pesquisadores detectam novo vírus da dengue 
em Aparecida de Goiânia.  Ele pode causar sintomas mais graves 

SURTO DE DENGUE 

GIRO POLÍTICO

CONJUNTURA – Deputado Estadual Marcio Nakashi-
ma (PDT) visitou o Metalclube na sexta-feira, 7, e debateu com 
a diretoria do Sindicato a conjuntura política do país. O bate-
-papo aconteceu durante reunião geral da entidade.

COLETIVA DE IMPRENSA – Vice-presidente do 
Sindicato, Mônica Veloso, acompanhou o pré-candidato a 
presidente Ciro Gomes (PDT) e o pré-candidato a governador 
de São Paulo Elvis Cezar em visita à Osasco na quinta-feira, 
5, para coletiva de imprensa.  

CANDIDATURA – A pré-candidatura de Lula (PT) 
para à Presidência foi oficializada no sábado, 8, em São Paulo, 
com apoio de sete partidos – PT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede, Solida-
riedade e PV. Parte da diretoria esteve presente no lançamento. 

Diretoria recebe deputado Marcio Nakashima

Mônica acompanhou entrevista aos jornais regionais

Artistas e políticos participaram do lançamento
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POR DENTRO DO SINDICATO

Aposentado espera há mais de 
dois anos por prótese do INSS 

Com 80 anos, recém-com-
pletados, José Pereira da Trin-
dade aguarda a dois anos e 
quatro meses o INSS repor a 
sua prótese. Para se locomo-
ver, o metalúrgico aposenta-
do forra a prótese antiga com 
pedaços de calça jeans, e calça 
pelo menos duas meias gros-
sas, para evitar feridas em seu 
corpo. 

O aposentado tem a ne-
cessidade de usar prótese des-
de 1971, quando, aos 29 anos, 
teve a perna amputada em 
acidente de trabalho da Co-
brasma. Por este motivo, des-
de então, tem direito à prótese 
fornecida pela Previdência 

Social. A reposição deve ser 
feita enquanto ele viver.

O Sindicato denunciou o 
descaso sofrido por Trindade 
à imprensa. 

Trindade aguarda prótese

A crise que o Brasil vive 
mais uma vez põe em xeque as 
escolhas do governo, exigindo 
medidas diferentes. O governo, 
porém, insiste nos erros, apro-
fundando a crise.  O Copom 
(Comitê de Política Monetária 
do Banco Central) acaba de 
elevar a taxa básica de juros, 
a chamada Selic, para 12,75% 
ao ano, o 10º aumento seguido, 
para tentar conter a inflação 
que, em 12 meses, ultrapassa 
os 10%. Remédio errado. Além 
de nenhum impacto na infla-
ção, essa alta vai trazer mais 
problemas.

O aumento dos juros até 
pode ser usado para controlar a 
inflação, mas quando ela é cau-

sada por aumento de consumo. 
No momento, a inflação é gera-
da principalmente pelos preços 
administrados, ou seja, referen-
tes a serviços e produtos com 
reajustes definidos por contra-
tos ou regulados pelo próprio 
governo, como combustível e 
energia elétrica e; pelos preços 
dos alimentos, com incentivo 
às exportações, esvaziamento 
das políticas de estoques regu-
ladores, queda brutal do apoio 
à agricultura familiar. Inflação 
gerada em grande parte por 
ações do governo.

A alta de juros nesse mo-
mento vai paralisar a econo-
mia, pois o crédito vai ficar 
mais salgado para famílias, 

empresas, governos, além de 
paralisar investimentos na 
área produtiva, já que os recur-
sos serão atraídos para apli-
cações no mercado financeiro. 
Dinheiro rendendo para alguns 
nos bancos e faltando na eco-
nomia. Crise agravada.

Juros altos: remédio caro e errado.

FAUSTO AUGUSTO JUNIOR,
Diretor técnico do DIEESE
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R$ 6.754,33 seria o valor ideal do salário mínimo de abril para 
uma família de quatro pessoas, segundo cálculos do Dieese (o 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). 
O valor atual (R$ 1.212) é cinco vezes menor que o ideal.

MÍNIMO 
DEFASADO 

TecToy demite mais de 200 trabalhadores; 
caso vai parar no MTE

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

Mande sua denúncia para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209. Informe o nome da empresa.
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Alegando falta de com-
ponentes, a TecToy, em Cotia, 
anunciou em 2 de maio a de-
missão de mais de 200 meta-
lúrgicos, zerando o quadro de 
trabalhadores na unidade. A 
decisão foi tomada sem nego-
ciação alguma com o Sindicato, 
que acionou a Superintendên-
cia Regional do Trabalho e Em-
prego do Estado de São Paulo. 

Em resposta, a Superin-
tendência convocou uma 
mesa redonda para esta terça-
-feira, 10, entre o Sindicato e a 
empresa. A articulação se faz 
necessária porque a TecToy 
não poupou nem as gestantes, 
os cipeiros e pessoas adoenta-
das. “Estou digerindo a situa-
ção, sem saber o que fazer. Eu 
sofri acidente de trajeto, que-
brei um dedo, sinto dores na 
coluna e estou fazendo fisiote-

rapia”, conta uma companhei-
ra. O acidente aconteceu após 
o expediente. 

“Lamentamos a falta de diá-
logo da empresa com o Sindicato 
para que pudéssemos encontrar 
saídas para evitar essas demis-
sões. São mais de 200 famílias 
afetadas, tristes e sofrendo com 
o desemprego. É uma tragédia 
social”, destaca o diretor do Sin-
dicato Alex da Força.

Fortalecimento da 
Indústria – Pensando nos 
problemas que a desindus-
trialização tem provocado no 
Brasil, a diretoria do Sindicato 
tem organizado os trabalhado-
res para uma política indus-
trial que fortaleça o setor e, 
consequentemente, gere em-
pregos de qualidade. Foi o que 
aconteceu, recentemente, na 
Onix e na Tup Tech. 

Acordos de PLR são fechados nas fábricas da região
A mobilização por PLR 

tem ganhado força nas fábri-
cas da região, e surtido efeitos. 
Prova disso, é que os compa-
nheiros da Frigostrela e da 
Nuctech conquistaram acordo 
referente ao ano base 2021.  

Na Altra, a PLR 2022 foi ne-
gociada com a participação da 
comissão. O valor pode chegar 
a R$3.300. Já na Ascoval, a PLR  
pode chegar a 6% do resultado 
da empresa. Acordo de PLR 
também garantido na Southco 
e na Blum. 

Mobilização por 
PLR – Enquanto isso, a mo-
bilização segue firme em ou-
tras fábricas. Na Kitframe, os 
trabalhadores construíram e 
aprovaram uma jornada de 
lutas para, entre outros itens, 
conquistar PLR. 

Na Cinpal, os trabalhadores 
já elegeram os companheiros que 
farão parte da comissão. Nos pró-

ximos dias, a empresa vai apre-
sentar seus representantes para, 
então, dar início às negociações. 

SEU DIREITO

Prova de vida do INSS deixa de ser 
presencial

Você sabia que os segura-
dos do INSS não precisam mais 
sair de casa para comprovar 
que estão vivos? Isto porque, 
desde fevereiro, o Instituto pas-
sou a usar as bases de dados 
públicos, como movimentação 
de conta, votação nas eleições 

e vacinação, para fazer a prova 
de vida.

Apesar da mudança, o segu-
rado que desejar pode compare-
cer ao banco, para tal finalidade. 

Até 2023 o INSS vai implan-
tar mais mudanças. O Instituto  
informou que estuda soluções 

como a generalização da prova 
de vida digital, com um sistema 
de envio de fotos por aplicativo 
a partir de 2023, ou a manu-
tenção do envio de servidores 
públicos para a coleta de dados 
biométricos na casa do aposen-
tado ou pensionista. 

1º de maio é marcado por 
reflexão e luta

Unidade, reflexão e luta 
marcaram o 1º de Maio Unifica-
do que, neste ano, aconteceu na 
Praça Charles Miller, em frente 
ao Pacaembu. Parte da diretoria 
do Sindicato participou do Ato 
Show que atraiu milhares de 
trabalhadores e trabalhadoras.

Com o lema: “Emprego, Di-
reitos, Democracia e Vida”, o 
grande ato foi organizado pelas 
centrais sindicais. “A data vai 
além de um dia de celebração. É 
um dia de resistência, luta, rei-
vindicação, mobilização. Estar 
presente no ato show significa 

representar o Sindicato, a nos-
sa luta, as nossas pautas, tudo 
aquilo que a gente acredita”, 
destaca o presidente do Sindica-
to, Gilberto Almazan (Ratinho).

Acesse www.sindmetal.org.
br e saiba mais sobre este e ou-
tros assuntos. 

Diretores do Sindicato no 1º de Maio que, neste ano, teve o lema: “Emprego, Direitos, Democracia e Vida” 

Apae é inaugurada em Taboão

Os diretores do Sindicato Marcel Simões, Marcelo Mendes 
e Alex Sandro prestigiaram no sábado, 7, a inauguração 
da Apae de Taboão. A cerimônia, que marca o início das 

atividades da Associação, aconteceu no Cemur. O diretor 
Marcel faz parte do Conselho da nova unidade
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PLR na Altra pode chegar a R$ 3.300

Unidade firme na Kitframe por reivindicações

Alex apresenta proposta na Southco

Trabalhadores da Blum aprovam PLR

Em votação online e presencial, PLR é aprovada na Nuctech
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2.945 ações sobre assédio moral foram recebidas pela a Justiça do 
Trabalho da 2° Região (TRT -2) no primeiro trimestre deste ano. Em 
2021, foram 15.793 processos sobre dano moral. A maior parcela está 
no comércio varejista, com 8.959 casos.

ASSÉDIO 
MORAL 

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Universidade 
Anhanguera
20% DE DESCONTO
Todas as unidades de São Paulo, 
mediante carta de autorização 
emitida pelo Sindicato
+ INFORMAÇÕES:
www.anhanguera.com

Drogaria 
Cotifarma
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SAÚDE E SEGURANÇA

Ações unitárias marcam Dia em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Trabalho na região

O Dia em Memória das Ví-
timas de Acidentes e Doenças 
do Trabalho, lembrado em 
28 de abril, foi marcado por 
ações unitárias dos sindicatos 
de Osasco e região. O objetivo 
foi denunciar o déficit de audi-
tores fiscais para fiscalizar aci-
dentes de trabalho e defender 
a vida da classe trabalhadora. 

O dia começou com a en-
trega de um documento à Co-
missão de Direitos Humanos 
da Alesp (Assembleia Legis-
lativa de São Paulo), o qual 
denuncia o déficit de 85% de 
auditores fiscais só no estado 
de São Paulo, e pede a colabo-
ração para reverter a situação. 
A pedido dos dirigentes, a cria-
ção de uma audiência pública 
sobre acidentes de trabalho 
será analisada pela Comissão. 

No final do dia, em Ato in-
tersindical, realizado na sede, 
os sindicatos compartilharam 
informações sobre acidentes 
que aconteceram na metalurgia, 
no comércio e na ferrovia da re-
gião. Além disso, vítimas de aci-
dentes graves também deram 
depoimentos emocionantes. 

ROSCA SEM FIM 
– Parte do problema caótico 

criado pela falta de prevenção 
está expressa no livro “Rosca 
sem Fim – Basta de mortes, 
acidentes e doenças do traba-
lho”, lançado pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Osasco 
e Região. Os participantes do 
evento ganharam exemplares, 
que também serão distribuí-
dos nas próximas atividades 
da entidade. 

Sede do Sindicato ficou lotada para o Ato

Encontro em Osasco lembra vítimas do amianto
Em três dias, aconteceu em 

Osasco o VI Encontro das Víti-
mas do Amianto, organizado 
pela Abrea, Diesat e MPT. Com 
abertura na sexta-feira, 6, a 
atividade reuniu sindicalistas, 
lideranças pelo banimento da 
fibra e autoridades da região.

Na abertura, a vice-pre-
sidente do Sindicato, Mônica 
Veloso, destacou a importância 
da luta pelo banimento do mi-
neral, que causa câncer. “Nosso 
respeito e total apoio à esta luta 
tão importante”, enfatizou. 

O presidente do Sindicato, 
Gilberto Almazan, e o com-
panheiro Carlos Aparício Cle-
mente também participam do 
encontro. 

No sábado, 7, o evento con-
tou com um seminário riquís-
simo em informações sobre o 

Mônica Veloso enfatizou apoio à luta pelo banimento do amianto

Eletricista sofre acidente
grave na Cinpal

O eletricista Antônio 
Alves sofreu acidente de 
trabalho na Cinpal Ma-
triz, em Taboão da Serra, 
no momento em que fazia 
reparos numa máquina. O 
companheiro estava no se-
tor 4.000, e sofreu ferimen-
tos na região do olho e da 
cabeça. 

Segundo informações 
preliminares passadas para 
o Sindicato, um pino atingiu 
a região dos olhos do com-
panheiro, ao se desprender 
da máquina. 

O Sindicato cobra pro-
videncias por parte da em-
presa, para que novos aci-
dentes não ocorram. 

Gerência Regional
Sindicato cobra do 

Superintendente do Tra-
balho Marco Antonio Mel-
chior informações sobre a 
Gerência Regional do Tra-
balho e Emprego em Osas-
co. Ele se comprometeu a 
chamar uma reunião com 
os sindicatos da região 
para falar sobre as últi-
mas mudanças. 

Hoje quem passa em 
frente ao prédio localiza-
do na Vila Yara, onde a Ge-
rência esteve instalada por 
anos, encontra as portas fe-
chadas. Um comunicado fi-
xado no portão informa os 
visitantes que a Gerência, 
agora, funciona no mes-
mo prédio que o INSS, em 
Osasco.

Local onde funcionava a Gerência está fechado 
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Rua Senador Feijó, 279
Centro – Cotia / SP
10% DE DESCONTO EM 
MEDICAMENTOS
cotifarma@terra.com.br

amianto, e no domingo, 8, foi 
encerrado com a inauguração 
da pedra fundamental do Me-

morial das Vítimas do Amian-
to, na Praça Expedicionário 
Mario Buratti.
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Senac Osasco 
20% DE DESCONTO a sócios e dependentes, 
mediante carta de autorização emitida pelo 
Sindicato, para cursos e atividades educacionais, 
nas modalidades presencial e à distância.
Endereço: Rua Dante Batiston, 248, Osasco 
+ Informações: (11) 2164-9877 ou 
www.sp.senac.br/


