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Conheça as 
vantagens de ser 
sócio P.3 e P.4

Dieese: Inflação 
alta é culpa do 
governo P.2

Greve vitoriosa 
na Engrecon
Os trabalhadores da 
Engrecon confiaram na 
força da mobilização 
e, depois de greve, 
conquistaram Plano de 
Cargos e Salários. Na Elco, 
após estado de greve, 
a empresa melhorou a 
proposta de PLR. Tem 
acordo garantido também 
na Andorinha P.4
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Unidos, trabalhadores da Engrecon conquistam PCS
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Metalúrgicos estão mobilizados na Metalúrgicos estão mobilizados na 
Campanha; negociações começam Campanha; negociações começam 
Mobilização intensificada na semana que iniciou as negociações com setor de autopeças P.3

Cerest: 
mais de mil 
contaminados 
por Covid-19 
Sindicato orienta 
trabalhadores 
contaminados a exigir 
emissão da CAT P.2

CPI da Covid 
propõe pensão 
para órfãos da 
pandemia P.4

Seminário em Cotia

Seminário em Taboão
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A inflação voltou a aterrori-
zar os brasileiros. Muitos dizem 
que isso não acontece só no Bra-
sil e que a culpa é da pandemia. 
Sim, a pandemia mexeu com 
produção e oferta de bens, fazen-
do aumentar a inflação no mun-
do, mas, aqui, a situação tem a 
ver com as escolhas do governo. 

A inflação chegou a 10,25% 
em 12 meses. Produtos e servi-
ços essenciais como alimentos, 
combustíveis e energia elétrica 
puxam a alta.

No caso dos alimentos, o pre-
ço sobe por causa do aumento 
das exportações e do abandono 
dos estoques públicos regulado-
res. Esses estoques são quanti-
dades de alimentos, que eram 

mantidas pelo governo e colo-
cadas no mercado, na falta de 
alimento ou alta na demanda, 
regulando os preços. 

Já a subida dos combustíveis, 
incluindo o gás, vem da atual po-
lítica de preços da Petrobras, im-
plantada pelo governo para ga-
rantir ganhos aos acionistas em 
vez do bem-estar da população. 
Até cozinhar a gás ficou impossí-
vel para milhões de famílias.

Numa explicação simples, o 
preço da energia elétrica sobe 
por causa da seca, que obriga o 
país a usar as termoelétricas e 
essas produzem energia por cus-
to maior. Mas, olhando de perto, 
sobe por má gestão. O governo 
sabia da seca, mas não planejou. 

Em vez disso, cancelou horário 
de verão, incentiva o desma-
tamento e desarticula o setor 
elétrico, com a privatização da 
Eletrobrás. 

O povo paga caro por tanta 
escolha errada.
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Há 34 anos, metalúrgicos de Osasco e 

região decidiam os rumos da Campanha 

Salarial [outubro de 1887]
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Na semana passada inicia-
mos as rodadas de negociação 
da nossa Campanha, e, os me-
talúrgicos de Osasco e região 
deram uma grande demons-
tração de unidade no mutirão 
de assembleias, que, ao todo, 
organizou 20.700 companhei-
ros e companheiras. O saldo é 
bastante expressivo e refletiu 
também na participação dos 
seminários que aconteceram 
no sábado, 16. 

Os trabalhadores das re-
giões de Cotia e Taboão da Ser-
ra lotaram os auditórios das 
subsedes e interagiram bas-
tante durante os encontros. 
Provaram com exemplos que 
os dados compartilhados pelos 
Dieese são reais nas fábricas 
que estão na base do Sindica-

to. Relataram ainda a necessi-
dade de exigirmos um local de 
trabalho seguro. 

São participações assim 
que mostram o direcionamen-
to para a luta por um local de 
trabalho mais seguro, e que 
nos prepara para defender os 
nossos direitos. 

Um estudo feito pelo Diee-
se mostra que, no primeiro 
semestre deste ano, 90% das 
greves foram para defender 
direitos. De maio até agora, 
temos percebido greves reivin-
dicatórias. Exemplos são as 
greves na Hyundai Rotem, por 
PLR, e na Engrecon, por Plano 
de Cargos e Salários. 

Essas lutas são importan-
tes porque refletem e dão ain-
da mais força para a nossa 

mobilização por uma Cam-
panha Salarial vitoriosa. Por 
isso companheiros e compa-
nheiras, fiquem atentos ao 
chamado do Sindicato e vamos 
juntos defender e ampliar os 
nossos direitos. 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

Vamos defender os nossos direitos .

ARQUIVO SINDMETAL 

Inflação alta é culpa do governo.

FAUSTO AUGUSTO JUNIOR, 
diretor técnico do DIEESE

Cerest: Metalúrgicas não emitem 
CAT para contaminados por Covid-19

Mulheres sentem mais medo de sofrer importunação e assédio sexual durante o 
deslocamento pelas cidades do que de serem assaltadas. De acordo com uma pesquisa 
recente, realizada pelos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, até 34% do público feminino 
se sente inseguro durante no trajeto pela cidade onde vivem, frente a 24% dos homens 

Apesar de alguns meta-
lúrgicos terem sido vítimas 
fatais da Covid-19, as empre-
sas metalúrgicas de Osasco e 
Região não têm emitido CAT 
(Comunicação de Acidente 
de Trabalho) de trabalha-
dores contaminados pela 
doença. A conclusão é de 
uma pesquisa realizada pelo 
Cerest (Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador), 
em Osasco, em parceria com 
o Sindicato. 

Segundo o levantamen-
to, as empresas que res-
ponderam somam, juntas, 
12.434 trabalhadores. En-
tre eles, 1.654 foram con-
taminados, 17 são pessoas 
com deficiência, 22 mor-
reram em decorrência do 
novo coronavírus e 3.130 
se enquadraram em casos 
suspeitos. 

Maioria dos trabalha-
dores são homens brancos, 
em média com 39 anos de 
idade, com ensino médio e 
utilizam transporte próprio 
para locomoção. Ainda se-
gundo a pesquisa, 68% das 
empresas realizaram testa-
gem para Covid-19 entre os 
trabalhadores. 

“Agora vamos cobrar 
e propor ações para evitar 
mais contaminações e cons-
cientizar os trabalhadores 
sobre a importância de exi-
gir da empresa a emissão da 
CAT”, enfatiza o presidente 
do Sindicato, Gilberto Alma-
zan (Ratinho). 

A Pesquisa foi enviada 
para as empresas em que o 
Sindicato teve conhecimen-
to de mortes e/ou para aque-
las que têm mais de 100 tra-
balhadores. 

INSEGURANÇA 
NACIONAL

auris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Exija a CAT para garantir 
direitos em caso de Covid-19

Em caso de contamina-
ção por covid-19, o Sindicato 
orienta os trabalhadores a 
exigir da empresa a emissão 
da CAT (Comunicação de Aci-
dente de Trabalho), para que 
tenham garantidos os direi-
tos de assistência pelo INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social), como auxílio-doença, 
acidentário e aposentadoria 
por invalidez, se for o caso.

O alerta também vale 
para aqueles que, após cura-

dos da doença, tenham fica-
do com sequelas. Em caso 
de dúvidas ou resistência 
da empresa em não emitir 
a CAT, procure o Sindicato. 
“Sem a CAT, dificilmente o 
INSS reconhecerá a doen-
ça. A consequência disso 
é que o trabalhador deixa 
de ter acesso a direitos tra-
balhistas preconizados por 
lei”, explica o presidente do 
Sindicato, Gilberto Almazan 
(Ratinho). 
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SAÚDE E SEGURANÇA

Na quarta-feira, 13, os metalúrgicos da Neopro elegeram 
Willams da Silva Oliveira como titular da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) e Jefferson Paulo da 
Silva como suplente. A diretoria do Sindicato deseja um 

ótimo mandato para os companheiros. 

Companheiros da Neopro elegem cipeiros 

Pesquisa mostra que 1.654 trabalhadores tiveram Covid-19 
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Para garantir condições básicas, uma família de dois adultos e duas crianças deveria 
ter um salário equivalente a mais de R$ 5.657,66, indicou o Dieese em 6 de outubro. 
O valor é 5,14 vezes menor que o piso nacional vigente, de R$ 1.100,00 

DEFASAGEM 
DO MÍNIMO 

Começam rodadas de negociações; mais de 20 
mil mobilizados no mutirão de assembleias 

CAMPANHA SALARIAL 

A comissão de negocia-
ção da Federação dos Me-
talúrgicos de São Paulo ini-
ciou na quinta-feira, 14, as 
negociações da Campanha 
Salarial 2021 com o setor au-
topeças (Sindpeças). O presi-
dente do Sindicato, Gilberto 
Almazan (Ratinho), partici-
pou dessa primeira etapa de 

negociações. 
“O setor de autopeças 

quer discutir algumas cláu-
sulas da Convenção Coletiva, 
mostraram interesse em alte-
rar aquelas voltadas a saúde 
e segurança. Nós também 
temos este interesse, desde 
que seja para melhor. Caso 
contrário, vamos reforçar a 

mobilização para evitar re-
trocessos”, destaca Almazan. 

A próxima reunião com 
o grupo acontece em 26 de 
outubro. Os trabalhadores 
devem ficar atentos ao cha-
mado do Sindicato, caso algu-
ma proposta seja feita, a ca-
tegoria será convocada para 
avaliar. 

Metalúrgicos mostram disposição de 
luta em seminários

Conheça algumas das vantagens de ser sócio do Sindicato 
O trabalhador que se asso-

cia ao Sindicato, além de fortale-
cer a luta por direitos e melhores 
condições de trabalho, usufrui 
de várias vantagens, como um 
setor dedicado a medicina do 
trabalho, assistência jurídica e 
calculo previdenciário. 

Além disso, o Sindicato 
tem uma vasta lista de parcei-
ros que oferecem descontos 
para os sócios, como clínicas 

médicas, clínica odontologia, 
laboratórios, teatros, droga-
rias, colégios, faculdades, en-
tre outros. 

O sócio também tem 
acesso há todo o lazer pro-
porcionado no Metalclube e 
Metalcamp, tendo que arcar 
apenas com exame para uso 
das piscinas. E ainda paga 
menos para se hospedar na 
Colônia de Férias do Sindica-

to, em Caraguatatuba. 
Sindicalização: Nesta 

terça, 19, tem plantão de sin-
dicalização na Fundição Al-
vorada, a partir das 12h, e na 
Elco do Brasil, das 11h15 às 
12h10 e das 19h00 às 20h10. 
Na quinta, 21, a partir das 
12h, na Sirius. Quem dese-
jar, também pode preencher 
a ficha de sindicalização no 
www.sindmetal.org.br.

FIQUE SÓCIO

Albras

A disposição de luta dos 
companheiros e companhei-
ras de Cotia, Vargem Grande 
Paulista, Taboão da Serra, 
Embu das Artes e Itapece-
rica da Serra foi visível nos 
seminários que aconteceram 
no sábado, 16, nas subsedes 
de Cotia e Taboão. Neles, os 
trabalhadores e trabalhado-
ras analisaram a conjuntura 
e entenderam a importância 
de intensificar a mobilização 
pela aprovação da pauta. 

“O momento é difícil, mas 
não é terra arrasada. Existe 
espaço para negociação”, ex-
plicou Camila Ikuta, técnica 
do Dieese, que apresentou 
indicadores positivos que 
podem ser usados na mesa 

de negociações em favor da 
categoria. Entre eles, a re-
tomada do crescimento da 
produção de veículos (33%) 
e aumento do licenciamento 
(20%), em relação a 2020. 

Se garantir um reajuste 
é importante, a renovação 
da convenção coletiva é mais 
ainda. Isto porque é ela que 
garante diversos direitos a 
categoria que são superiores 
a legislação. “Se não tiver 
acordo em dia 1º de novem-
bro, a gente perde todos os 
direitos previstos nela. Te-
mos que nos unir para não 
perder mais direitos, porque 
já perdemos muito com a re-
forma trabalhista”, destaca 
Almazan. 

Mais de 20 mil mobilizados na Campanha

Na última semana, o mu-
tirão de assembleias atingiu 
a marca de 20.700 trabalha-
dores mobilizados por rea-
juste salarial e a renovação 
da Convenção Coletiva. Ele 
passou pelas fábricas da re-
gião de Taboão na quarta, 13, 
e nas de Cotia na quinta-feira, 
14. Ao todo, nas duas regiões 

foram mobilizados 8.500 tra-
balhadores. Entre eles, os que 
trabalham na Blum, Florio, 
Alulev, Conaut, Minor, Dina-
tecnica, Esquadrias Zona Sul, 
Nanquim/Narayama, Arba-
me, Spaal, Cinpal, Albras, Al-
tra, Bitzer, Vicon, Multivisão, 
Alvenius, Konecranes, Onix, 
Schunk e Sedes Elbac. 

Arbame

Alvenius

Cinpal

Multivisão

SCHUNK

Sedes Elbac

Esquadrias Zona Sul
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Companheiro da ZITROH se associa ao Sindicato 
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Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Você sabia que mais de 11,3 milhões de pessoas que menstruam não têm acesso a absorventes? E que, apesar 
de aparecer apenas agora nas discussões do Congresso, esta já era uma preocupação do Sindicato desde 1984? 
Naquele mesmo ano, graças a insistência de diretoras da nossa entidade a reivindicação foi atendida e, desde então, 
faz parte na nossa Convenção Coletiva na cláusula: Necessidades higiênicas, incluindo absorventes higiênicos

DIGNIDADE 
MENSTRUAL 

VIA CERTA 
EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL
50% DE DESCONTO nas 
mensalidades, mediante 
apresentação da carteirinha
Endereço: Rua General Bittencout, 
170, Centro, Osasco, SP
+ Informações: (11) 3681-4088

Após dois dias de greve, metalúrgicos da 
Engrecon conquistam Plano de Cargos e Salários

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

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

Os companheiros da En-
grecon finalmente saberão 
quando terão um acréscimo 
salarial por reconhecimen-
to de seus méritos e, conse-
quentemente, a promoção 
de cargo. Isto porque no dia 
8 de outubro conquistaram 
a instituição de um plano de 
cargos e salários.

A conquista veio por 

meio de muita mobilização, 
insistência dos companhei-
ros e, por fim, uma greve que 
durou dois dias. De acordo 
com o diretor Everaldo dos 
Santos, o plano deixa claro 
a progressão salarial. “Todos 
sabem onde podem chegar, 
os pré-requisitos necessá-
rios, a condição salarial que 
contempla os postos de traba-

lho”, explica.
Além disso, a empresa ga-

rante no acordo se adequar a 
legislação vigente quanto as 
denúncias deitas pelos traba-
lhadores sobre as questões de 
saúde, higiene e segurança. 
Também assumiu o compro-
misso de solucionar as diver-
gências restantes em relação 
ao convênio médico.
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PLR Garantida na Elco e Andorinha 

Após estado de greve, a Elco 
do Brasil melhorou a proposta 
de PLR que foi aprovada pelos 
trabalhadores na sexta-feira, 
15. O pagamento será em duas 

parcelas, a primeira a ser paga 
na próxima quarta-feira, 20. 

Na Andorinha, os compa-
nheiros iniciaram a semana com 
a conquista de mais uma PLR. 

Diretor Izaias é reintegrado na Budai/Nyaço
Um mandado de reinte-

gração, emitido pela Vara do 
Trabalho de Itapevi, garantiu 
o retorno do diretor Izaias 
de Oliveira à Budai/Nyaço.  
O mandado foi cumprido na 
sexta-feira, 15. De forma ar-
bitrária, a empresa demitiu 
Izaias em 5 de agosto e des-
respeitou o artigo 543 da CLT 

(Consolidação das Leis do Tra-
balho), que prevê estabilida-
de para dirigente sindical de 
até um ano após o final do seu 
mandato.

O Sindicato segue na luta 
para garantir também os di-
reitos dos demais trabalhado-
res, que foram demitidos sem 
receber as verbas rescisórias. 

Marcelo coloca proposta de PLR em votação na Elco do Brasil 

PLR aprovada também pelos companheiros da Andorinha 

Izaias (dir.) e Oficial de Justiça

CPI da Covid-19 irá solicitar que INSS pague 
pensão para órfãos de pais falecidos pela doença 

CPI 

A CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito da Co-
vid-19 irá solicitar no relatório 
final que o INSS pague pensão 
para órfãos cujos pais falece-
ram por Covid-19. Também 
pode incluir no relatório a so-
licitação da concessão de apo-
sentadoria por invalidez aos 
segurados com sequelas após 
terem contraído a Covid-19.

A CPI deve concluir os tra-
balhos na próxima semana e 
responsabilizar o presidente 
Jair Bolsonaro pelo descon-

trole sanitário no Brasil. Se-
gundo notícias divulgadas 
pelo jornal Estadão, “o relató-
rio do senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL) acusa o gover-
no de agir com dolo na crise, 
ou seja, assumindo os riscos 
conscientemente.”

O Brasil já ultrapassou 
a marca de 603,3 mil mortos 
desde o início da pandemia, 
em março de 2020. Nesta se-
gunda-feira, 18, na penúltima 
reunião, a CPI ouviu os paren-
tes das vítimas. 

A CPI já venceu
Em artigo publicado em 8 

de outubro, o cientista social 
Leonardo Rossatto destaca 
que, independentemente de 
qualquer indiciamento, a CPI 
já venceu. “A CPI já mudou o 
País, revelando verdades tão 
doloridas quanto importantes. 
E teve inúmeros efeitos prá-
ticos que ficarão de legado”. 
Veja abaixo o porquê: 

1) fez o Brasil se vacinar; 
2) combateu o negacionismo 

científico; 3) impediu corrup-
ção na compra de vacinas; 4) 
desnudou o macabro nos hos-
pitais da Prevent Senior; 5) vis-

lumbrou um País mais igual; e 
6) evidenciou a percepção da 
política, que o bolsonarismo 
tenta negar.

No Congresso, varal com 600 lenços brancos lembram as vítimas

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 – Centro
Telefone: 11 2164-9877
2ª a 6ª feira: 8h 0às 21h; sábado: 8h às 14h
+ Informações: www.sp.senac.br

CÁLCULO 
PREVIDENCIÁRIO  
(Contagem de período de 
aposentadoria)
Gratuito para sócios 
É necessário agendar horário pelo 
11 3651-7200
Endereço: Rua Eramos Braga, 
307, Presidente Altino, Osasco
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