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Assembleias realiza-
das em empresas, como 
Aplic, JL Capacitores, 
Robe (ex Mikatos), São 
Raphael, Schunk do 
Brasil, Stillux e Wegflex, 
compartilharam o his-
tórico de luta das mu-
lheres por direitos e re-
forçaram as ações nas 
fábricas por igualdade 
de oportunidades. 

Participação da dire-
toria em eventos para 
marcar a importância 
das bandeiras de lutas 
das mulheres, os dados 
que reforçam a situa-
ção desigual a qual elas 
vivem também são as-
suntos nas próximas 
páginas deste Visão 
Trabalhista.   P. 2 e 3

Mais PLRs 
fechadas nas 

fábricas 
Organizados pelo 

Sindicato, os companheiros 
e companheiras da Tup 

Tech, da Alvenius e da 
Nylok estão com a PLR 

garantida. Na Elco, teve 
avanço nas reivindicações 

das trabalhadoras e 
trabalhadores.  P.4 A Diretor Alex da Força coloca PLR em votação na Tup Tech 

Na Wegflex, trabalhadoras e trabalhadores reforçaram a mobilização na luta por igualdade de gênero
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Luta das mulheres por direitos é 
intensificada nas fábricas
Diretoria reforçou a mobilização da categoria por igualdade de gênero

LUTO

Acidente na Cinpal tira 
vida de Ailton P. 4

Centrais 
Sindicais 
lançam 
propostas 
rumo à 
Conclat P. 2A Conclat vai acontecer em 7 de abril



Centrais divulgam proposta de 
pauta da classe trabalhadora

As centrais sindicais 
apresentaram na sexta-fei-
ra, 4, um documento unitá-
rio com 35 propostas para a 
elaboração da pauta da clas-
se trabalhadora. Elas con-
têm medidas emergenciais, 
que visam por exemplo ga-
rantir empregos, direitos, 
democracia e a vida; ações 
de combate à pandemia de 
covid-19; valorização do sa-
lário mínimo e combater a 
carestia e promover a segu-
rança alimentar. 

O objetivo é lançar a pau-
ta no dia 7 de abril, durante a 
Conclat (Conferência da Clas-
se Trabalhadora/2022). Além 
de ajudar nas ações unitárias 

das centrais, o documento 
será entregue a todos os can-
didatos e candidatas que se 
apresentarem para a eleição 
presidencial de 2022. 

No documento, os diri-
gentes também destacam a 
importância e necessidade 
do enfrentamento unitá-
rio para os trabalhadores e 
trabalhadoras superarem a 
gravíssima crise que destrói 
o país, que fragiliza o siste-
ma produtivo, que precari-
za as condições de trabalho, 
arrocha os salários, provoca 
desemprego, joga milhões 
na pobreza e na miséria, 
destrói o meio ambiente e 
ataca a democracia.
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Há 32 anos, metalúrgicas se 

reuniam no II Encontro de 

Mulheres, organizado pelo 

Sindicato
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O mês de Março reforça ainda 
mais a importância de lutarmos con-
tra a desigualdade e preconceito de 
gênero. Para isso, temos orgulho de 
contar com a garra das mulheres na 
diretoria do Sindicato, compartilhan-
do desafios, vitórias e aprendizados.

Espaço conquistado por elas, 
num retrato de nossa categoria que, 
hoje, tem uma expressiva presença 
feminina, que se organiza e cobra 
seus direitos. Exemplo disso são as 
cipeiras da Tup Tech (Leia página 3). 

Mas é preciso mais porque a 
desigualdade no mercado de traba-
lho, na política e em todas as eferas 
da sociedade ainda é grande.

 No que se refere, ao mercado 
de trabalho, o desemprego entre 
as mulheres foi maior do que entre 
os homens no Brasil, no quarto tri-
mestre de 2021, segundo os dados 

da Pnad Contínua (Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
Contínua) divulgados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística).

Enquanto a taxa de desemprego 
foi de 9,0% para os homens no trimes-
tre encerrado em dezembro, houve um 
resultado de 13,9% para as mulheres. 

A violência e o assédio baseado 
no gênero também são preocupan-
tes. Em meio ao isolamento social, 
o Brasil contabilizou 1.350 casos 
de feminicídio em 2020 - um a cada 
seis horas e meia, segundo o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública.

Uma forma de alterar esse qua-
dro é a mulher participar mais das 
instâncias políticas. Num ranking 
com 192 países, o Brasil fica em 140ª 
posição na classificação mundial so-
bre a participação política das mu-

lheres nos Parlamentos, de acordo 
com a União Interparlamentar. 

Precisamos acabar com a de-
sigualdade e, para isso, é extrema-
mente importante a luta conjunta de 
mulheres e homens. Vamos juntos na 
luta por um Brasil mais justo para 
todos e todas. 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

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

Igualdade por um Brasil mais justo .

ARQUIVO SINDMETAL

R$ 2.926,52 até R$ 292.650,52 é o valor da multa que empresas que 
descumprirem a Lei de Cotas poderão arcar. Ele varia conforme a 
gravidade da infração. Os novos valores estão previstos na Portaria 
Interministerial MTP/ME Nº 12, de 17 de janeiro de 2022

MULTA

Objetivo é lançar a pauta no dia 7/4, durante a Conclat 

Eu, como mulher e militante 
pelos direitos das mulheres, não 
posso e não vou deixar de comen-
tar o conteúdo dos áudios do De-
putado Estadual Arthur do Val, 
conhecido como Mamãe Falei. É 
tanta violência contra às mulhe-
res, em especial as ucranianas, que 
se calar neste momento é compac-
tuar com tamanho desrespeito. 

Palavras matam, principal-
mente diante de um conflito ao 
qual as ucranianas vivem, neste 
momento. O deputado se utilizou 
de um momento de extrema vul-
nerabilidade para ofender mulhe-
res em situação de guerra. Após 
o ocorrido, ele retirou a pré-can-
didatura ao governo de SP. É o 
mínimo. Como cidadãs e cidadãos 
brasileiros, nós precisamos não só 

repreender esta postura, mas exi-
gir da Alesp (Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo) as me-
didas cabíveis e uma reprimenda 
em relação a esta postura. 

É necessário que tenhamos mui-
to claro que preconceito, misoginia 
(ódio ou aversão às mulheres), sexis-
mo (atitude de discriminação funda-
mentada no sexo) não são toleráveis 
numa sociedade democrática, que 
precisa respeitar os direitos das pes-
soas.  Além disso, os dados no Brasil 
sobre violência contra a mulher são 
praticamente de uma guerra. 

Segundo dados do cronômetro da 
Agência Patrícia Galvão, a cada dez 
minutos uma mulher é estuprada no 
Brasil. A cada dia, três mulheres são 
vítimas de feminicídio. A cada dois 
dias, uma travesti ou mulher trans é 

assassinada no país. Por hora, 30 mu-
lheres sofrem agressão física. 

Respeito aos direitos das mu-
lheres. Respeito à vida das mulhe-
res. Respeito ao corpo das mulhe-
res. Não à misoginia. Mexeu com 
uma, mexeu com todas!

Respeito às mulheres!.

CURTAS

A partir deste mês, a mensali-
dade do Sindicato passa a ser 
de R$ 38. O valor é revertido 
em melhorias para os sócios.

Mensalidade 

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) julgou no final de 
fevereiro a favor da chama-
da ”Revisão da Vida Toda” 
para beneficiários da Previ-
dência Social. A nova regra 
abre espaço para que um 
grupo de aposentados possa 
incluir no cálculo da apo-
sentadoria salários maiores 
anteriores a julho de 1994. 
Tem direito a revisão quem 
se aposentou antes da refor-
ma da Previdência de 1999. 
Saiba mais no www.sindme-
tal.org.br 

Revisão da 
Vida Toda  
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A população já pode fazer o 
preenchimento para entre-
gar a declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física de 
2022, ano-base 2021. Precisa 
fazer quem recebeu rendi-
mentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70, incluindo salá-
rios, aposentadorias, pensões 
e aluguéis. O prazo final para 
declarar é dia 29 de abril. 

Encarar o Leão 

Sindicato se reúne com Cioeste 
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Em 23 de fevereiro, o presidente do Sindicato, Gilberto 
Almazan, esteve com Jorge Lapas, secretário-geral do 

Cioeste, acompanhado do diretor Everaldo, do assessor 
econômico e sindical Roberto Anacleto da empresaria 
Marcia Nadalini. O encontro tratou de questões sobre a 

infraestrutura na região, da possível reativação do Fórum 
de Desenvolvimento e de qualificação profissional 

MONICA VELOSO,
Vice-presidente (licenciada) do Sindicato 

e Secretária da Mulher de Osasco
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0,5% foi o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) no quarto trimestre 
de 2021 que encerrou o ano com crescimento de 4,6%, totalizando R$ 8,7 
trilhões. Os dados foram divulgados pelo IBGE na sexta-feira, 4

PIB

MULHER EM FOCO

Assembleias na região marcam luta 
histórica das mulheres por direitos

O 8 de março foi de mobili-
zação na Aplic, JL capacitores, 
Robe (ex Mikatos), São Rapha-
el, Schunk do Brasil, Stillux e 
Wegflex. Por meio de assem-
bleias, as diretoras e direto-
res do Sindicato reforçaram a 
importância que a data tem: 
de marcar a luta histórica das 
mulheres por direitos. 

A inserção das mulheres 
no mercado de trabalho, o 
aumento da escolaridade e o 
direito de votar. São algumas 
das conquistas que este perío-
do de luta trouxe. No entanto, 
a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres ain-
da está longe do ideal. E os 
dois anos de pandemia am-
pliou ainda mais a desigual-
dade. 

“A pandemia aprofundou 
o desemprego entre as mu-
lheres, o trabalho informal e 

CIPA na Tup Tech tem representação feminina
Dos seis cipeiros eleitos pe-

los trabalhadores na Tup Tech, 
em Cotia, três são mulheres: 
Keli Cristiane Santana, Erica 
Nascimento e Karem Regina 
(suplente).

O fato de ter sido eleita 
com a maioria dos votos repre-
senta para Keli a possibilidade 
de melhorar o ambiente, com a 
participação das trabalhadoras 
e trabalhadores. “Recebi 31 vo-
tos, não imaginava. Quero ou-
vir os trabalhadores, orientar, 
trabalhar em conjunto, para 

melhorar o que for necessário”, 
destaca ela que está no primeiro 
mandato. 

Já Erica está na Cipa pelo se-
gundo ano. “Agradeço a oportu-
nidade que significa o reconheci-
mento da gestão passada. Agora 
é fazer melhor, atuar de forma 
para melhorar o que for necessá-
rio”, enfatiza.  

Primeira vez na Cipa da Tup 
Tech, Karem avalia que as mu-
lheres têm uma forma diferente 
de analisar cada situação: “So-
mos mais sensível, mais detalhis-

tas, conseguimos ter uma visão 
diferente”. 

Para o Sindicato, é um impor-
tante passo para ampliar a repre-
sentação e empoderamento das 
mulheres na luta sindical. “Tam-
bém é uma forma de tratar as pau-
tas específicas das companheiras 
junto às trabalhadoras”, explica o 
diretor Alex da Força. 

Denilson Batista, Dijalma 
Marques e José Pereira (suplente) 
também foram eleitos pelos tra-
balhadores. A diretoria deseja um 
bom mandato para todas e todos.

A Esq/Dir: Cipeiras(o) Érica, Karem, Keli, José Pereira e Carlos

a violência de gênero. Cobrar 
políticas para reverter estes 
cenários deve ser prioridade. 
Para isso, precisamos reforçar 
a nossa mobilização, quanto 
classe trabalhadora, e eleger 
políticos que nos represen-
tem”, destaca a diretora do 

Sindicato Etelvina Guimarães. 
Em 2020, 480 mil postos 

com carteira assinada foram 
perdidos, e mais de 462 mil 
eram ocupados por mulheres. 
Ou seja: mais de 96%, segundo 
análise dos dados do Ministé-
rio do Trabalho.

Ações – Para marcar 
a data, no final da manhã de 
terça, 8, as diretoras do Sindi-
cato também participaram de 
Encontro Virtual organizado 
pela Força Sindical – Esta-
do de São Paulo. No final da 
tarde, estiveram no Encontro 

presencial promovido pela 
Secretaria das Mulheres de 
Osasco. 

LIVE – Os desafios vivi-
dos pelas mulheres e os cami-
nhos que a sociedade precisa 
seguir para enfrentá-los serão 
abordados na Live “Igualdade 
de Diretos”, que acontece em 
17 de março (quinta-feira), a 
partir das 19h, no Facebook 
do Sindicato (@Sindmetal).  

Com mediação da direto-
ra Etelvina Guimarães, a Live 
vai contar com a participação 
de Mônica Veloso (Secretária 
de Políticas para Mulheres e 
Promoção da Diversidade – 
Osasco), Gleides Sodré (Pre-
sidente da Ação da Mulher 
Trabalhista do Estado de São 
Paulo), Jocenita Silva dos San-
tos - Jô Silva (Presidente do 
Sindimont) e Maria do Socor-
ro Franciosi (Psicóloga). 

AJL Capacitores 

A Aplic Resolit ARobe (antiga Mikatos)

A Stillux A São Raphael 



SAÚDE E SEGURANÇA
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Trabalhador morre na Cinpal e outro 
se acidenta na KoneCranes; acidentes 
escancaram o colapso da fiscalização 

Em menos de duas sema-
nas, dois acidentes de trabalho 
graves, sendo um fatal, aconte-
ceram na região. O primeiro, 
em 22 de fevereiro, ocorreu na 
Cinpal, em Taboão da Serra, e 
tirou a vida do companheiro 
Ailton. O outro, em 3 de março, 
provocou várias fraturas em 
Reinaldo durante expediente 
na KoneCranes, em Cotia. 

Ailton, estava no setor de 

Fundição, quando uma má-
quina robótica o atingiu. Ele 
perdeu a vida ali mesmo. Já 
Reinaldo, segundo informa-
ções preliminares, foi atingido 
por uma viga de mais de uma 
tonelada, no momento em que 
a deslocava. Ele foi socorrido 
pelo SAMU e está hospitaliza-
do, sem risco de morte. 

FALTA AUDITORES 
FISCAIS - O Sindicato soli-

citou fiscalização com urgência 
dos dois acidentes e tomou conhe-
cimento de que, neste momento, 
a região de Osasco tem apenas 
quatro auditores fiscais. Destes, 
três com exercício em legisla-
ção trabalhista e um em Saúde e 
Segurança do Trabalho, porém 
exercendo atividades restritas.

A região chegou a ter 27 
fiscais. Nesta época, o necessá-
rio eram 58. 

Lorem IspumTrabalhadores e trabalhadoras da Cinpal exigem prevenção 

Colapso em todo estado

Aproveite esse calor e vá se refrescar no Metalclube, aberto de sexta à 
domingo das 09h às 17h. Sócios e dependentes pagam apenas o valor 
do exame para usar a piscina. Mais informações no (11) 3686-7401

METALCLUBE 

O estado de São Paulo 
conta com 177 auditores res-
ponsáveis pela fiscalização 
do trabalho, mas o ideal seria 
1.141. Um déficit de aproxi-
madamente 85%. As infor-
mações foram passadas por 
representantes da Superin-
tendência Regional do Tra-
balho e Emprego no Estado 
de São Paulo durante reunião 
virtual com parte da diretoria 
do Sindicato, na sexta-feira, 4. 

Além da falta de audito-

res, os servidores também 
destacaram a falta de re-
cursos materiais, como falta 
de veículo e combustível. 
“Vamos preparar uma ação 
para denunciar para toda 
sociedade o drama insta-
lado nos órgãos que têm a 
missão de garantir os direi-
tos dos trabalhadores, en-
tre eles, o de trabalhar em 
segurança, sem acidentes”, 
destaca o presidente do Sin-
dicato, Gilberto Almazan. 

Metalúrgicos ampliam acordos de PLR 
SINDICATO NAS EMPRESAS auris.imprensa@sindmetal.org.br

Os metalúrgicos de Osasco 
e região mostraram que estão 
firmes na luta pela manuten-
ção de seus direitos. Prova dis-
so é que mais acordos de PLR 
foram fechados nos últimos 
dias. Entres eles os que vão 
beneficiar os companheiros e 
companheiras da Tup Tech, da 
Alvenius e da Nylok. 

Avanço na Elco – A 
mobilização das companhei-
ras e dos companheiros da 

Elco já surtiu efeito. Em as-
sembleia realizada, foi con-
firmado que a empresa fez 
adequações na fábrica para 
respeitar a ergonomia, ou seja, 
propiciar condições para que 
os trabalhadores desenvolvam 
as suas atividades de maneira 
segura. Também aconteceram 
melhorias no refeitório, e mu-
danças no critério de forneci-
mento da cesta básica que vão 
evitar a perca do benefício. Lorem Ispum Nylok Lorem Ispum Alvenius

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

LUTO – Em 3 de março, a luta contra o 
assédio moral perdeu Margarida Barreto, médi-
ca e uma das pioneiras no estudo sobre assédio 
moral e sexual no país. Presença marcante nos 
encontros sobre saúde e segurança do Sindica-
to, Margarida deixa um legado de luta e resis-
tência contra todas as formas de assédio. 


