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SRTb-SP, MPT e Cerest-OR assumem 
compromissos por saúde se segurança P4

Sindicato 
protesta contra 
juros altos P.2

Confira novos 
acordos de 
PLR
A organização dos 
trabalhadores da 
Rossini, da Griffus e 
da HydraForce com o 
Sindicato resultou em 
acordo de PLR. Confira os 
detalhes.P.4Garrafa coloca PLR em votação na Rossini

Série de Seminários da Campanha 
Salarial começa sábado, 25, em Cotia 

Oportunidade 
para jovens no 
Senac-Osasco P.3

Fique sócio do 
Sindicato P.4

Taboão da Serra abre Ciclo de 
Debates em 7 de julho

Os companheiros da Mathis já receberam o convite para o seminário da Campanha Salarial
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A Os metalúrgicos de 
Osasco e região come-
çam a debater as formas 
de organização da Cam-
panha Salarial 2022 a 
partir desta semana, por 
meio de mutirão de as-
sembleias e seminários 
regionais. Os metalúrgi-
cos das fábricas de Cotia 
e Vargem Grande Paulis-
ta vão começar a série de 
mutirão para intensificar 
a mobilização que vai ga-
nhar força no seminário 
de 25 de junho (sábado), 
das 9h às 12h.  P.3
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Nunca será demais reforçar a 
necessidade de estarmos diariamen-
te lutando pelos direitos dos traba-
lhadores e por mais e mais conquis-
tas. Como sindicalistas fizemos isso 
por quase toda a vida e, principal-
mente em momentos de crise econô-
mica e social, nosso trabalho tem se 
mostrado fundamental no decorrer 
da história na defesa por mais justi-
ça aos que trabalham.

Assim foi o papel dos sindica-
tos antes de nós. Assim foi na re-
sistência à ditadura militar. Assim 
foi pela redemocratização do país. 
Assim foi em todos os períodos de 
turbulência política e econômica 
e assim sempre será toda vez que 
a classe trabalhadora estiver sob 
qualquer tipo de ameaça. 

Sabemos que nunca foi fácil 
garantir ou conquistar direitos 
àqueles que geram a riqueza do 
país. Também sabemos que nos 

últimos anos esse governo que aí 
está não representa em nada nos-
sos interesses. Tudo tem feito para 
destruir os sindicatos ou qualquer 
instrumento de defesa dos traba-
lhadores,  precarizando e empo-
brecendo cada vez mais a popu-
lação que tenta, à qualquer custo, 
sobreviver a tanta incompetência.

Repito, nunca foi fácil defender 
nossos sindicatos e nossa essên-
cia de luta por dias melhores para 
todos. Mas certamente é sempre 
da necessidade coletiva que brota 
e fortalece nossa capacidade de 
resistência e dessa forma conti-
nuaremos com nossa luta dentro 
e fora das fábricas, em qualquer 
local de trabalho ou de convivên-
cia social estaremos sempre ativos 
contra qualquer tipo de opressão.

Uma forte luz se apresenta no 
fim do túnel e tem até data mar-
cada: Outubro de 2022. Portanto, 

cabe a cada um de nós fazer valer 
todos os dias nossas convicções 
para mantermos e tornarmos essa 
luz cada vez mais forte no sentido 
de mudarmos os rumos de nosso 
país. Os desafios estão colocados 
e, mais uma vez, está em nossas 
mãos a obrigação de superá-los 
em busca de uma vida mais justa.

Em abril, 46% dos acordos sala-
riais ficaram abaixo da inflação, de 
acordo com o Dieese (Departamen-
to Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos). O dado 
é relevante e mostra o quanto pre-
cisamos estar unidos para termos 
uma campanha salarial vitoriosa. 

A exemplo disso são as catego-
rias que no mesmo abril tiveram 
ganhos: 54% conquistaram pata-
mar superior ou igual à variação 
de preços. O resultado demonstra, 
claro, o esforço dos trabalhadores 
junto com os seus sindicatos para 
atingir este feito. Além disso, sina-
liza o tamanho da organização e 
da mobilização que vamos ter de 

articular nos próximos meses para 
chegar a um acordo razoável para 
a categoria, que inclua reajuste e 
manutenção de direitos. 

E o resultado que vamos alcan-
çar vai depender muito do nível de 
mobilização que vamos conseguir 
fazer. O momento demanda luta. 
Por isso, neste ano, vamos ante-
cipar a nossa organização para a 
nossa Campanha, e a articulação já 
começa nesta semana com os com-
panheiros e companheiras de Cotia 
e Vargem Grande Paulista. 

De uma coisa já sabemos: Quan-
to mais forte for a categoria e orga-
nizada, mais chance tem de conquis-
tar um reajuste acima da inflação. 

Vamos juntos fazer desta Campa-
nha mais uma vitoriosa. Para isso, 
participe do mutirão de assembleias 
e dos seminários regionais. 
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Há seis anos, trabalhadores de diversas 

categorias protestavam contra as 

reformas Trabalhista e da Previdência
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Vamos fazer desta Campanha Salarial vitoriosa .

ARQUIVO SINDMETAL

De 11 a 13 de julho, o dr. Paulo Moura fará atendimento na sede do Sindicato. 
Especialidades: Médico do Trabalho e Clínico Geral. Necessário agendar 
consulta, pelo (11) 3651-7200. Sócios têm descontos

CONSULTA 
MÉDICA

Vamos cumprir com nossa Obrigação!.

CLAUDIO MAGRÃO,
Secretário Geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Centrais: elevação de juros 
vai aumentar crise social e 
econômica

O Copom (Comitê de 
Política Monetária) aumen-
tou mais uma vez na quar-
ta-feira, 15, a taxa básica 
de juros. Este é o 11º rea-
juste consecutivo elevando 
a Selic de 12,75% a.a. para 
13,25% a.a. um aumento 
de 0,50% ponto percentual. 
Em nota, as centrais sindi-
cais criticaram o aumento: 
“gera potencial para au-
mentar ainda mais a crise 
social e econômica pela 
qual o país passa.”

Para as centrais, “ao 
buscar o controle inflacio-
nário por este meio, além 

de sua evidente ineficácia, 
gera um custo social e eco-
nômico nefasto. Numa cla-
ra inversão de valores re-
publicanos, o Banco Central 
não atua pensando no bem 
estar público, apenas se 
curva aos especuladores.”

As centrais já haviam 
se manifestado contra a po-
lítica econômica do atual 
governo e cobrado a redu-
ção da taxa Selic, em ato 
realizado em frente à sede 
do Banco Central, na Ave-
nida Paulista. O Sindicato 
fez questão de participar do 
protesto. 

CURTAS

A OIT (Organização Internacio-
nal do Trabalho) adotou resolu-
ção que acrescenta a garantia 
de um ambiente de trabalho 
seguro e saudável aos quatro 
princípios e direitos funda-
mentais no trabalho. Com a 
decisão, todos os Estados-mem-
bros da OIT, entre eles o Brasil, 
assumem o compromisso de 
respeitar e promover o direito 
fundamental a um ambiente 
de trabalho seguro. Liberda-
de sindical e direito efetivo 
de negociação coletiva; Elimi-
nação do trabalho escravo; 
Eliminação do trabalho infan-
til; Eliminação da discrimina-
ção no emprego e na ocupação 
também são principios funda-
mentais.

Em 29 de junho, acontece na 
sede do Sindicato, a partir 
das 18h, Assembleia Geral 
Ordinária que tratará da 
prestação de contas do exer-
cício 2021 e outros assuntos 
de interesse da categoria. 

Assembleia na 
Sede 

Seu Direito

Sindicato em ato contra aumento dos juros
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Agora é lei: as pessoas com deficiência vão ganhar uma 
carteira de identificação em Taboão da Serra. A proposta 

é uma reivindicação do Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência, que o diretor Marcel Simões faz parte, e 

foi sancionada pelo prefeito em 9 de junho.

Carteira de identificação da pessoa com deficiência

Os bancários entregaram 
em 15 de junho a pauta de 
reivindicações da Campanha 
2022 para representantes 
da Fenaban. As negociações 
devem começar nos próxi-
mos dias.

Bancários em 
Campanha
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Em 1º de Julho, acontece o lançamento do Livro “Rosca sem Fim - 
Basta de mortes, acidentes e doenças do trabalho, no Sintramog, a 
partir das 9h. É o livro do Sindicato ganhando repercussão! Acompanhe 
mais informações nos meios de comunicação da entidade 

ROSCA 
SEM FIM

Jovens podem se inscrever em curso gratuito do Senac
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Mobilização da Campanha começa pelas fábricas 
da região de Cotia ; sábado, 25, tem seminário 

CAMPANHA SALARIAL 

A Campanha Salarial 2022 
começa com força total nesta 
terça-feira, 21, quando a dire-
toria do Sindicato dará início 
ao mutirão de assembleias 
nas fábricas de Cotia e Vargem 
Grande Paulista. Serão três 
dias de mutirão nas metalúrgi-
cas destas cidades. O objetivo 
é reforçar a convocação para o 
primeiro seminário de articu-
lação de luta, a ser realizado 
no sábado, 25, na subsede de 

Cotia, das 9h às 12h.  
Para participar, é preciso se 

inscrever até quinta-feira, 23, 
pelo SindZap (11) 9 6078-0209. 

Na semana seguinte será a 
vez de reforçar a mobilização 
dos companheiros que traba-
lham em Jandira e Itapevi, por 
meio do mutirão de assem-
bleias, que vai acontecer de 27 
a 29 de junho. Já o seminário 
acontece em 2 de julho (sába-
do) na sede do Sindicato, em 

Osasco. Os interessados tam-
bém devem se inscrever pelo 
SindZap. 

Os seminários são os es-
paços de diálogo entre a ca-
tegoria com o Sindicato para 
definição das estratégias de 
mobilização. Como todos os 
anos, os encontros vão envol-
ver o conjunto da categoria. 
Fique atento ao calendário, 
que será divulgado nas próxi-
mas edições deste VT.

Jovens entre 14 e 21 anos 
já podem se inscrever para 
o curso “Preparação para o 
Mundo do Trabalho”, que fa-
vorece o ingresso no mercado 
de trabalho. Gratuito, ele será 
ministrado por professores 
do Senac no Metalclube, gra-

ças à parceria fechada com o 
Sindicato. 

O curso terá duas turmas, 
nos períodos manhã e tarde, 
com 30 vagas disponíveis. As 
exigências para participar 
são: ter entre 14 e 21 anos, 
estar cursando ou ter ensino 

fundamental. As aulas terão 
início em agosto.

As inscrições devem ser 
realizadas pelo e-mail anacle-
to.assessoria@sindmetal.org.
br, pelo SindZap (11) 9 6078-
0209, ou ainda pelo formulá-
rio bit.ly/sindicatocomsenac.

SAÚDE E SEGURANÇA

Prepare-se para o 43º Ciclo de Debates 
As inscrições para 43º Ciclo 

de Debates já estão abertas. Neste 
ano, três edições serão realizadas 
sempre às quintas, das 18h30 às 
20h, para discutir assuntos sobre 
Cipa e Prevenção de Acidentes e 
Doenças do Trabalho. 

O primeiro encontro vai 
acontecer em 7 de julho, na 
subsede de Taboão da Serra. Os 
interessados devem se inscre-
ver com um dos diretores ou 
pelo SindZap (11) 9 6078-0209. 
Veja o cronograma ao lado.

MPT vai investigar mortes por 
Covid-19 nas fábricas da região

O MPT (Ministério Públi-
co do Trabalho) vai investigar 
as metalúrgicas da região que 
tiveram vítimas fatais da Co-
vid-19. O compromisso foi as-
sumido pela Procuradora Re-
gional do Trabalho de Barueri, 
Osasco e Região, Damaris Sal-
vioni, em encontro realizado 
na sede, em 9 de junho. 

No encontro, organizado 
pelo Cissor (Conselho de Saúde 
e Seguridade Social de Osasco 
e Região), outros compromis-
sos foram assumidos pelo 
Superintendente Regional do 
Trabalho de São Paulo, Mar-
co Antônio Melchior. Entre 
eles, a fiscalização por parte 
do Ministério do Trabalho de 
acidentes apontados em pe-
los sindicatos da região, como 
aquele que tirou a vida de um 
companheiro da Cinpal. 

A criação de um Termo 
de Cooperação entre sindica-
tos, Superintendência, MPT e 

Cerest-OR (Centro de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador – 
Osasco e Região) contra aciden-
tes também foi sugerido pelo 
diretor Everaldo dos Santos, 
que também é coordenador da 
Força Sindical Regional. 

Prejuízo nas Fisca-
lizações - O déficit de audi-
tores fiscais é a principal críti-
ca dos sindicatos. Isto porque, 
sem fiscalização, a prevenção 
nos ambientes de trabalho fica 
prejudicada. 

Hoje, a região tem apenas 
quatro. Destes, três com foco 
em Legislação Trabalhista e 
um em Saúde e Segurança do 
Trabalho, porém exercendo 
atividades restritas. Isto é, 
hoje, não existe nenhum audi-
tor para fiscalizar os acidentes 
na região.

“Estamos fazendo o possí-
vel, principalmente aqui em 
Osasco. A situação é difícil. 
Por isso estou aqui e estou pre-

Encontro na sede reuniu sindicatos, Cerest, MPT e SRTb-SP

Organizados pelo Cissor, sindicatos de diversas categorias lotaram auditório da sede

QUALIFICAÇÃO 
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parado para ouvir a angústia 
de vocês. Mas estou aqui para 
tentarmos encontrar uma so-
lução”, disse o Superintenden-

te Melchior. 
No encontro, a Procura-

dora Damaris disse que a si-
tuação de Osasco é triste. “A 

fiscalização na cidade era re-
ferência, sempre teve fiscais 
qualificados. Era uma referên-
cia nacional”. 
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Fique sócio e fortaleça a luta por nossos direitos
RECORTE E ENTREGUE AOS DIRETORES OU NA SEDE/SUBSEDES

Solicito minha inscrição no Quadro desta entidade de acordo com as normas estatutárias em vigor. Direitos de associação válidos após desconto da primeira mensalidade. Autorizo desconto em folha.
A presente associação igualmente representa livre e desimpedidos autorização ao Sindicato para tratamento e armazenamento dos dados aqui existentes, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.

PLR garantida na Rossini, Griffus e HydraForce 
SINDICATO NAS EMPRESAS auris.imprensa@sindmetal.org.br

Os companheiros e com-
panheiras da Rossini Murta 
aprovaram proposta de PLR 
(Participação de Lucros e Re-
sultados) apresentada em as-
sembleia, realizada na quarta-
-feira 14. Em comparação ao 
ano passado, o valor teve um 
reajuste significativo.

Outro grande avanço é 
que os companheiros já con-
quistaram a data para o início 
das negociações para a PLR do 
próximo ano. A primeira roda-
da vai acontecer no próximo 
mês.
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A Os companheiros da Gri-
ffus aprovaram PLR.Metade 
do valor será pago em 30 de 
agosto. Acordo também fecha-

do na HydraForce, no qual o 
pagamento da PLR será feito 
de uma só vez em fevereiro do 
próximo ano. 

PLR garantida na HydraForcePLR aprovada na Griffus

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

Inscrições abertas para o Festival de Futebol Society 2022
Os metalúrgicos de Osas-

co e região já podem inscre-
ver seu time no Festival de 
Futebol Society 2022. O even-
to será realizado no dia 22 
de julho, a partir das 18h, no 
Metalclube.

Neste ano, o Festival será 
feito em homenagem aos 59 
anos do Sindicato, a ser cele-
brado em 23 de julho.

As inscrições devem ser 

feitas até o dia 15 de julho na 
sede ou subsedes do Sindica-
to. Quem desejar pode solici-
tar a ficha de inscrição pelo 
SindZap (11) 9 6078-0209, 
preencher e entregar em uma 
das unidades da nossa entida-
de. A taxa de participação é 
R$ 100 por equipe.

Para participar os jogado-
res devem ser sócios do Sin-
dicato e cada time deve con-

ter entre 10 a 15 jogadores. 
Você encontra o regulamento 
completo do Festival na sede 
e subsedes, e também pode 
solicitá-lo pelo SindZap.

O sorteio das chaves está 
marcado para 20 de julho, às 
18h na sede do Sindicato.

Mais informações podem 
ser obtidas através do Sin-
dZap, com um dos diretores, 
ou ainda na sede ou subdeses.Inscreva já o seu time e  participe do Festival 
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