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Sindicato antecipa 
mobilização para 
Campanha Salarial

Alex da Força convoca trabalhadores da Intermed
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Metalúrgicos Metalúrgicos 
debatem Campanhadebatem Campanha
e Inflação e Inflação P3P3  

PLR garantida 
na Tuba (foto), 
Zitroh e Flório P4

Mônica Veloso 
está licenciada do 
Sindicato P.2

Inscrições
abertas para 
curso gratuito no 
Senac -Osasco  P.4

A partir de 25 de junho, 
o Sindicato vai intensificar a 
mobilização dos metalúrgicos 
de Osasco e região para 
Campanha Salarial, por meio 
de seminários regionais. 
O primeiro vai acontecer 

na subsede de Cotia, das 
9h às 12h. Inscreva-se pelo 
SindiZap (11) 9 6078-0209. 

A antecipação da 
movimentação nas portas 
das fábricas, sede e subsedes 
do Sindicato, neste ano, 

acontece para resistirmos 
a ofensiva patronal sobre 
nossos direitos. O cenário é 
desafiador, e a categoria não 
pode abrir mão do reajuste 
e dos direitos da convenção 
coletiva.  P.3

Sindicatos querem retomada 
da fiscalização trabalhista
Na quinta-feira, 9, Cissor e sindicatos da região vão se 
reunir com o Superintendente do Trabalho P.4

Sindicalistas denunciaram déficit de auditores na Alesp
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Basta ir ao supermercado para 
constatar a disparada dos preços no 
Brasil. E a ida aos postos de combus-
tíveis? Tem se tornando, para muitos, 
uma eterna conta de matemática. É a 
inflação batendo a porta de todos, afe-
tando a vida dos brasileiros, mas é ain-
da mais perversa para os mais pobres.

Diante de um aumento de preços, 
por exemplo, corta-se o consumo de 
carne, que é substituída pelo frango, 
pelo ovo, pela salsicha. Nos últimos 
meses, teve até gente que trocou o gás 
de cozinha pela lenha e, o mais perigo-
so, por álcool. O caso foi bem próximo, 
em Osasco, e terminou com mãe e filho 
feridos. 

Se antes a preocupação era conse-
guir a comida para colocar na panela, 
agora o problema também é o gás 

para cozinhá-la. Temos sentido na pele 
o retorno da carestia no Brasil que, em 
meio à inflação e com o rendimento 
médio do trabalhador em queda, tem 
criado mais dificuldades para os bra-
sileiros bancarem suas necessidades 
básicas. 

No Brasil, lidamos com uma in-
flação acima dos dois dígitos desde 
setembro do ano passado. Em abril, 
o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo) chegou a 12,13% 
em 12 meses, a maior medição para o 
período de um ano desde outubro de 
2003 (13,98%).

Hoje, sem medo de errar, boa par-
te da população concentra os seus gas-
tos no mercado, e nem sempre leva o 
que tinha planejado comprar. Precisa-
mos mudar os rumos do nosso Brasil, 

construir juntos a resistência contra 
o retrocesso que já está posto. Para 
isso, eleger candidatos que priorizem 
a vida, o emprego e a renda dos traba-
lhadores é fundamental. Vamos juntos 
buscar o país que precisamos. 
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Há 7 anos, Vilma Dias, então 

Superintendente do Trabalho de SP, se 

reunia com movimento sindical regional 

para discutir o aumento dos acidentes 

de trabalho 
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Vamos construir juntos a resistência contra o retrocesso .

ARQUIVO SINDMETAL

SIND chegou para agilizar ainda mais alguns atendimentos para a categoria. 
Envie mensagens pelo (11) 9 8276-9349 ou pelo canal de mensagens do 
ww.sindmetal.org.br e saiba mais! 

NOVIDADE 

GIRO POLÍTICO

Eleições 2022 – Desde 2 de junho, Mônica Veloso, 
vice-presidente do Sindicato, está licenciada da diretoria da 
entidade. O pedido de desincompatibilização eleitoral foi feito 
em virtude da pré-candidatura da dirigente sindical a Deputa-
da Federal, nas eleições gerais deste ano.

Conjuntura – Ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
se reuniu com dirigentes sindicais de Osasco e região em 26 
de maio, para discutir a conjuntura política e econômica do 
país. Organizado pelo Cissor, o encontro aconteceu na sede 
do Sindicato, em Osasco. 

Mônica entrou no movimento sindical no final dos anos 80

Repudiamos a medida apro-
vada na noite de 1° de junho de 
2022, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, que permite aos 
bancos e instituições financeiras 
penhorar o único imóvel de uma 
família para quitar dívidas.

E vamos atuar para que o 
Senado derrube este absurdo, 
pois, se a medida for aprovada, 
as famílias que passam por di-
ficuldades financeiras perante 
a persistente crise econômica 
no País vão perder a sua casa, 
principalmente para os grandes 
bancos.

A medida faz parte de um 
projeto de lei do governo Bolso-
naro e acaba, portanto, com a 
chamada “impenhorabilidade” 
do imóvel de uma família, que 
consideramos uma legislação 

justa, socialmente essencial, que 
permite soluções e segurança 
em momentos de dificuldade, e 
que leva em conta o lar como 
algo sagrado, que garante a es-
trutura familiar.

Estamos tendo, então, mais 
uma prova de que o presidente 
da República e seus aliados na 
Câmara dos Deputados (que, in-
felizmente, formam a maioria) 
são amigos dos banqueiros e 
não estão nem um pouco preo-
cupados com a situação do povo 
brasileiro.

Expressamos apoio aos 111 
votos na Câmara dos Deputa-
dos contrários à maldita medi-
da e um apelo junto ao Senado 
Federal para que os senadores 
tenham a consciência social e 
o humanismo que falta aos de-

putados alinhados com o pre-
sidente da República que, ao 
contrário do que diz seu slogan, 
não defende as famílias, defende 
os bancos e os endinheirados 
que vivem explorando tragédias 
alheias.

Bancos acima das famílias.

MIGUEL TORRES,
Presidente da Força Sindical, da CNTM 
e do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Paulo e Mogi das Cruzes

Inscreva-se para o Diálogos 
Sobre Diversidade

O Espaço da Cidadania 
e seus parceiros pela Inclu-
são junto do MPT (Minis-
tério Público do Trabalho) 
promovem o 1° Encontro do 
Diálogos Sobre Diversidade, 
no dia 22 de junho. O evento 
será online, pelo aplicativo 
Zoom, das 9h30 às 11h30.

O encontro irá abordar o 

tema “Pessoas com Deficiên-
cia, Trabalho e Acessibilida-
de”. O objetivo é aprofundar 
o debate sobre inclusão de 
pessoas com deficiência em 
todos os espaços.

Para participar, é preci-
so se inscrever até o dia 20 
de junho, pelo e-mail ecida-
dania@ecidadania.org.br. 

Aldo Rebelo destacou problemas econômicos e sociais do país 
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Das 163 categorias pesquisadas com data-base em abril, 46% obtiveram 
reajuste igual a inflação, 46% ficaram abaixo e 8% ficaram acima da 
inflação. Os dados são do estudo “De olho nas negociações” do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) 

NEGOCIAÇÕES 
SALARIAIS 

Mais acordos de PLR são 
fechados na região 

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

SEU DIREITO

Corpus Christi: veja cidades que 
anteciparam e onde vai ser feriado

Metalúrgicos antecipam Campanha Salarial 2022
MOBILIZAÇÃO 

Em virtude do cenário 
atual, o processo de negocia-
ção com os grupos patronais 
deve ser ainda mais difícil. 
Pensando nisso, o Sindicato 
vai antecipar a Campanha Sa-
larial deste ano, por meio de 
seminários regionais. O obje-
tivo é construir uma estraté-
gia forte de mobilização que, 

de início, vai começar por 
encontros regionais na sede e 
subsedes. 

O primeiro encontro vai 
acontecer na subsede de Co-
tia, em 25 de junho, das 9h às 
12h. Por isso a movimentação 
nas fábricas de Cotia e Vargem 
Grande Paulista já está a todo 
vapor, com a convocação da 

diretoria do Sindicato. 
Vale ressaltar que a data-

-base da categoria é 1º de 
novembro.  “As negociações 
deste ano serão desafiadoras, 
por isso precisamos reforçar 
a nossa mobilização e manter 
ela forte até a data-base”, des-
taca o presidente do Sindicato, 
Gilberto Almazan (Ratinho). 

Companheiros em três fá-
bricas da região participaram 
de assembleias nos últimos 
dias para votar propostas de 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados):

A PLR na Flório foi aprova-
da em 25 de maio e será paga 
em parcela única, em 15 de 
junho. O diretor Marcelo Men-
des considera esta forma de 
pagamento um grande avan-
ço para os trabalhadores. Isto 
porque, de início, a empresa 
pretendia pagar o mesmo va-
lor em duas vezes. “O formato 
aprovado vai ser muito benéfi-
co para os trabalhadores, prin-
cipalmente neste momento de 
alta nos preços, de carestia”, 
ressalta. 

PLR também garantida 
para os companheiros da Tuba 
e Zitroh, com pagamento em 
duas parcelas. A primeira a 
ser paga em junho e segunda 
em setembro deste ano.

REPROVAÇÃO NA 
EPSON - As companheiras 
e companheiros da Epson re-

Metalúrgicos em Debate
A antecipação da Campa-

nha já havia sido cogitada pela 
diretoria do Sindicato durante 
o Ciclo Temático “Metalúrgi-
cos em Debate”, que aconte-
ceu em 28 de maio e reuniu 
trabalhadores e trabalhadoras 

no Metalclube, em Osasco. As 
discussões foram em torno da 
campanha salarial, direitos 
trabalhistas e conjuntura eco-
nômica e política do país. 

Nele, Roberto Anacleto, 
economista do Sindicato, com-

partilhou dados importantes 
sobre emprego, desemprego, 
inflação, fome e carestia. De 
modo geral, ele destacou a ne-
cessidade de a categoria lutar 
por direitos que, inclui a va-
lorização dos salários. “Sem 

tirar o mérito da PLR, mas, 
numa negociação, o salário é 
um dos pontos mais impor-
tantes, porque é ele que vai te 
acompanhar para o resto da 

sua vida profissional. Os be-
nefícios cessam”, pontuou ele, 
que alertou também sobre a 
importância de manter os di-
reitos da Convenção. 

provaram a proposta de PLR 
apresentada em assembleia, 
realizada em 3 de junho.  No-

vas rodadas de negociações se-
rão retomadas em breve, junto 
da Comissão de PLR. 

Dia de Corpus Christi, cele-
brado neste ano em 16 de ju-
nho, está chegando. Mas você 
sabe se é feriado na cidade em 
que você trabalha?

Em março de 2021, para 
restringir a circulação de pes-
soas e conter o avanço da Co-

vid-19, as cidades da região 
anteciparam alguns feriados 
municipais. Veja como ficou o 
Corpus Christi, para este ano: 

FERIADO MANTIDO: 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, 
Embu das Artes, Jandira, Ita-
pevi, Santana de Parnaíba e 

Pirapora do Bom Jesus. 
NÃO FERIADO: Cotia, Var-

gem Grande Paulista e Taboão 
da Serra.  

SEDE E SUBSEDES – 
Em 16 e 17 de junho, não have-
rá atendimento, na sede e sub-
sedes do Sindicato. 

PLR aprovada pelos companheiros da Zitroh

Marcelo apresenta proposta de PLR na Flório 

Garrafa durante assembleia na Epson

ORGANIZAÇÃO

Diretoria reforça 
atuação e formação 

Os últimos dias também 
foram marcados pela partici-
pação dos diretores do Sindi-
cato numa série de encontros 
que visaram fortalecer a atua-
ção da classe trabalhador nos 
mais variados espaços, como 
também melhorar a formação 
sobre assuntos específicos. 

Os diretores Marcelo Men-
des e Carlos Eduardo (Gar-
rafa) marcaram presença no 
Seminário “Híbrido Etanol: 
O Motor do Futuro”, em So-
rocaba. Everaldo dos Santos 
participou de Seminário onli-
ne da IndustriALL que entre 

outros assuntos, discutiu me-
tais básicos e indústria 4.0. Já 
Maguinha esteve presente na 
Audiência Pública sobre a Se-
mana do Meio Ambiente 2022, 
em Osasco. 

O secretário-geral do Sin-
dicato, João Batista, e os dire-
tores Alex da Força e Everaldo 
dos Santos participaram de 
reunião virtual das centrais 
sindicais para organizar a atu-
ação em torno das AGENDAS 
LEGISLATIVA E JURÍDICA DAS 
CENTRAIS SINDICAIS, que fo-
ram entregues ao congresso 
nacional. 

Manguinha em Audiência sobre Meio Ambiente

João Batista Alex da Força 

Everaldo dos Santos Marcelo e Garrafa
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A Covid-19 responde por 59,6% dos casos de SRAG (Síndrome Respiratória 
Aguda Crave), segundo boletim Infogripe divulgado em 1° de junho, pela Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz). Desde o início da pandemia, o Brasil já registrou mais 
de 666 mil óbitos e cerca de 31 milhões de casos da doença confirmados.

COVID-19 

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES
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Sindicalistas da região vão se reunir com 
Superintendente do Trabalho; fiscalização 
será tema central do encontro 

Os sindicatos organizados 
pelo Cissor (Conselho Inter-
sindical de Saúde e Seguri-
dade Social de Osasco) vão 
se reunir na próxima quinta-
-feira, 9, com o Superinten-
dente Regional do Trabalho 
de São Paulo, Marco Antônio 
Melchior, das 10h às 12h. O 
encontro, que vai acontecer 
na sede dos Metalúrgicos de 
Osasco e Região, tem o objeti-
vo de cobrar e garantir a re-
tomada das fiscalizações para 
prevenir acidentes graves. 

“Após pressão do Sindi-
cato, teve fiscalização do aci-
dente que tirou a vida de um 
companheiro da Cinpal. Lem-
brando que aconteceu em 22 
de março, um mês depois do 
acidente. E até o momento, 
não recebemos o resultado 
desta fiscalização”, conta o di-

retor Marcelo Mendes. 
No Encontro com o Su-

perintendente, os dirigentes 
também vão cobrar o fun-
cionamento da Gerência Re-
gional do Trabalho de Osas-
co, que oficialmente está 
no prédio do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) 
de Osasco, mas sem placa de 
identificação. 

Atualmente, a Gerência 
está sem Gerente e tem ape-
nas quatro auditores fiscais. 
Destes, três com exercício em 
legislação trabalhista e um em 
Saúde e Segurança do Traba-
lho, porém exercendo ativida-
des restritas. Isto é, hoje, não 
existe nenhum auditor fiscal 
para fiscalizar os acidentes na 
região. A redução de profis-
sionais também é sentida nas 
funções administrativas. 

Sindicato abre inscrições para curso em parceria 
com o Senac-Osasco 

QUALIFICAÇÃO 

Parceria entre Sindicato e 
Senac-Osasco, vai dar a oportu-
nidade para jovens se prepara-
rem para entrar no mercado de 
trabalho e aumentar suas chan-
ces de conseguir um emprego. 
Isto por meio do curso “Prepara-
ção para o Mundo do Trabalho”, 
que será gratuito e ministrado 
pelos professores do Senac no 
Metalclube, em Osasco.

O curso terá duas turmas, 
nos períodos tarde e noite, 
com 30 vagas disponíveis. As 

exigências para participar são: 
ter entre 14 e 21 anos, estar 
cursando ensino fundamental 
e não estar matriculado em 
outros cursos gratuitos do Se-
nac. As aulas terão início em 
julho. As inscrições devem 
ser realizadas até 30 de junho 
pelo e-mail anacleto.assesso-
ria@sindmetal.org.br, pelo 
SindZap (11) 9 6078-0209, ou 
ainda pelo formulário bit.ly/
sindicatocomsenac.

No momento da inscrição, os 

interessados devem informar: 
1. NOME COMPLETO 
2. PERÍODO
3. IDADE 
4. E-MAIL PARA CONTATO 
5. TELEFONE PARA CONTATO
“O objetivo desta parceria é 

contribuir com a formação dos 
jovens que buscam ingressar 
no mercado de trabalho, ou ain-
da se aperfeiçoar para se desta-
car numa entrevista”, destaca o 
presidente do Sindicato, Gilber-
to Almazan (Ratinho). 

CIPA FICOSA – Os 
companheiros e compa-
nheiras da Ficosa elege-
ram Andreia Campos Paes, 
Claudomiro Pereira Sam-
paio, Cristiane Aparecida 
de Souza e Jackeline Vieira 
Carvalho para a CIPA (Co-
missão Interna de Preven-
ção de Acidentes), gestão 
2022/2023.

Saúde em destaque – 
Saúde foi um dos temas abordados 
em encontro na sede que reuniu 
aposentados e aposentadas da re-
gião. Convocado pelo Sindnapi 
(Sindicato Nacional dos Aposen-
tados, Pensionistas e Idosos), de 
Osasco, o encontro também apre-
sentou a Plena Saúde e abordou 
assuntos de interesse da categoria. 

Sindicato acompanhou processo eleitoral na Ficosa

Aposentados se reúnem na sede

Curso é ótima opção para jovens 

PLENA SAÚDE 
Convênio Médico
Sócios do Sindicato têm acesso 
a valores especiais confira:
+ Informações: (11) 3651-7200
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