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Cresce acordo 
de PLR na 
região 
Trabalhadores da 
Epson, da Spirax 
Sarco, In-Hauss estão 
entre os trabalhadores 
que estão com a PLR 
garantida. P.4

Seminário regional reforça mobilização dos trabalhadores de Cotia e VGP

Ciclo de Debates começa nesta 
quinta-feira, 7, em Taboão da Serra

Espaço da 
Cidadania amplia 
atuação P.2

Mobilização da Campanha ganha força 
A organização por 

uma campanha salarial 
forte foi reforçada em 

Cotia, Vargem Grande 
Paulista, Jandira e Ita-
pevi, por meio de mu-

tirão de assembleias e 
seminários regionais.  
P.3

Trabalhadores da Epson aprovam PLR

Sindicato quer 
celebrar 59 anos de 
luta com você   P.4

Diretor Marcelo convida companheiros da Cinpal para o Ciclo que acontece nesta quinta, 7
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CIPAs e Acidente de 
Trabalho são assuntos 
do primeiro encon-
tro que vai acontecer 
na subsede de Taboão 
da Serra, a partir das 
18h30. Cipeiros, técni-
cos de segurança e de-
mais trabalhadores são 
convidados para debate 
que vai ter Paulo Kauf-
fman, médico do traba-
lho, com palestrantes. 
Os participantes vão re-
ceber certificado e um 
exemplar do livro “Ros-
ca sem Fim”. P.3
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O povo brasileiro é muito 
trabalhador, mas tem sofrido 
muito com o desemprego, a in-
flação, a carestia, o alto custo 
de vida, a exclusão social e a 
fome.

Podemos mudar esta reali-
dade, a começar pelas eleições 
de 2 de outubro, elegendo no-
vos governos e companheiros 
que serão a voz dos trabalha-
dores, das trabalhadoras e das 
comunidades, por exemplo, na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo (deputado estadual) e 
na Câmara Federal em Brasília 

(deputado federal).
Nunca a classe trabalhado-

ra perdeu tantos direitos como 
nos últimos anos. Precisamos 
então de gente nossa na polí-
tica lutando por leis e projetos 
que resgatem e ampliem os di-
reitos e contribuam com a reto-
mada do desenvolvimento.

Vamos unidos mudar o per-
fil da Assembleia Legislativa e 
do Congresso Nacional e am-
pliar a bancada dos trabalha-
dores. Chega de perder direitos 
e empregos. Chegou a hora da 
mudança! A luta faz a lei! 

Com a desculpa de que di-
reitos impedem a abertura de 
novas vagas, a política de em-
prego do atual governo tem 
aumentado a precarização do 
mercado de trabalho brasilei-
ro. Com este discurso baixo, o 
que eles querem é que os brasi-
leiros aceitem trabalhar, mas 
sem direitos. Este é o jogo. 
Acabar com o bom emprego e 
criar mais precarizados. 

O resultado é que a taxa de 
desemprego caiu, do trimes-
tre móvel de março a maio 
de 2022, para 9,8%, mas, ain-
da assim, a cada 10 pessoas, 
cerca de quatro estão na in-
formalidade. Os dados são 
da Pnad Contínua (Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua), divulgados em 30 
de junho pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística).

Ainda assim, não podemos 
esquecer que no país ainda 
existem 10,6 milhões de de-
sempregados, e cerca de 4,3 
milhões de pessoas que desis-
tiram de procurar emprego. 
Não dá para fechar os olhos. 

E na mesma esteira do tra-
balho precário, do desempre-
go, ainda existe a intenção de 
vender, de leiloar aquilo que a 
gente tem, como a Petrobras. 
Precisamos entender de uma 
vez por todas que privatiza-
ção não traz dinheiro, não 
para a população. Quando o 
governo coloca uma estatal 
para venda, diz que ela dá 
gastos. Mas se desse mesmo, 
alguém iria querer comprar?

Precisamos nos informar, 
para entender melhor o jogo 
deste governo. Apostar na 
unidade é o principal recurso 
que temos para barrar ata-

ques aos direitos trabalhistas, 
aos direitos sociais e à sobe-
rania nacional. Vamos juntos 
somar as nossas forças e lutar 
por um país mais justo e digno 
para todos e todas. 
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Há 21 anos, em Campanha Salarial, 

metalúrgicos do Estado de São Paulo 

manifestavam na Praça da Sé, 

em São Paulo 
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Só a unidade vai vencer a precarização .

ARQUIVO SINDMETAL

Até R$ 497 mensais é a renda domiciliar per capita de quase 63 milhões de 
brasileiros, ou seja, sobrevivem com menos da metade de um salário mínimo, 
de acordo com o Mapa da Nova Pobreza, divulgada semana passada pela FGV 
(Fundação Getúlio Vargas) 

MISÉRIA 

Nossa força e representatividade!.

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

Paulo e Mogi das Cruzes

Espaço da Cidadania
amplia atuação 

A partir de agora o Es-
paço da Cidadania também 
vai tratar de questões rela-
cionadas à saúde e seguran-
ça no trabalho. A novidade 
foi compartilhada por Car-
los Aparício Clemente em 
Encontro que aconteceu na 
quinta-feira, 30, na sede do 
Sindicato. 

“Sabemos que os aci-
dentes de trabalho são 
responsáveis por muitas 
mutilações que levam à 
deficiência. Levantamen-
tos realizados pelo próprio 
Sindicato mostram isso. En-
tão, abordar esta questão 
tem tudo haver com a nossa 
atuação pela inclusão”, des-
taca Clemente. 

Durante o encontro, 
que contou com a participa-
ção dos parceiros do Espaço 
e, agora, com um grupo de 
pessoas que também tra-
tam de saúde e segurança, 
Clemente fez um resgate 
dos últimos anos de atuação 
pela inclusão. 

Diálogos sobre 
Diversidade - Uma se-
mana antes, a atuação dos 
sindicatos na luta pela in-
clusão das pessoas com de-
ficiência foi um dos desta-
ques do primeiro encontro 
Diálogos sobre Diversidade. 
O encontro virtual foi uma 
Organização do Espaço da 
Cidadania e do Ministério 
Público do Trabalho.

CURTAS

Os casos de Covid-19 volta-
ram a crescer. O alerta é da 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) que destaca o sur-
gimento de 4,1 milhões de 
novos casos em todo o mun-
do, um aumento de 18%. No 
Brasil, as mortes voltaram a 
aumentar em junho, foram 
4.739 mortes registradas. 
Apesar disso, o índice de le-
talidade de novos casos caiu, 
segundo especialistas isso se 
deve à vacinação que come-
çou em janeiro de 2021. 

Pelo 4° ano seguido, o Brasil 
é um dos 10 piores países do 
mundo para se trabalhar. 
O resultado é fruto da Re-
forma Trabalhista de 2017. 
Desde sua vigência, os em-
pregadores têm violado di-
reitos coletivos básicos dos 
trabalhadores. O Brasil está 
lado a lado com Bangladesh, 
Belarus, Colômbia, Egito, Fi-
lipinas, Miamar, Guatemala 
e Suazilândia. A constata-
ção é da CSI (Confederação 
Sindical Internacional), que 
analisou uma lista de 148 
países. 

Pior no 
Ranking

De olho na 
Covid-19

Clemente anuncia mudanças no Espaço
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De maio do ano passado a 
maio deste ano, 6,175 mi-
lhões de trabalhadores pe-
diram demissão. O número 
representa 33% do total de 
desligamentos no período, 
que foi de 18.694 milhões, 
segundo o levantamento da 
LCA Consultores. São Pau-
lo foi o estado que teve o 
maior número de pedidos 
de demissões, das 6.200.979 
rescisões feitas, 2.989.142 
foram pedidas pelos traba-
lhadores.

Pedido de 
Demissão 

Assédio na 
CEF
Depois do MPF (Ministério 
Público Federal), neste 4 de 
julho foi a vez do TCU (Tri-
bunal de Contas da União) 
abrir investigação para 
apurar as denúncias de as-
sédio sexual dentro da Cai-
xa Econômica Federal. Na 
semana passada, as denún-
cias levaram à renúncia do 
então presidente do banco 
público, Pedro Guimarães. 
Em nota, a Caixa disse que 
“repudia qualquer tipo de 
assédio” e que há investiga-
ção em curso para apurar os 
casos. [Fonte: AgBr]
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Sábado, 9 de julho, Dia da Luta Operário, acontece ato político e 
homenagem a quatro sindicalistas, às 9h, na rua do Bucolismo, 81, 
Brás, São Paulo. Com o mote “Em Defesa da Democracia e Contra 
o Golpismo; Pela Revogação da Reforma Trabalhista”

DIA DA LUTA 
OPERÁRIA
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Ciclo de Debates começa nesta quinta em 
Taboão, com destaque em acidentes de trabalho

CAMPANHA SALARIAL 

SAÚDE E SEGURANÇA

Começa nesta quinta-fei-
ra, 7, o 43º Ciclo de Debates 
na subsede de Taboão da Ser-
ra, a partir das 18h30. Neste 
primeiro encontro, CIPAs e 
Acidente de Trabalho serão 
os assuntos discutidos, com 
palestra de Paulo Kauffman, 
médico do trabalho. 

O Ciclo propõe criar um 
espaço de discussão, avaliação 
e memória das lutas por saúde 
e segurança no local de tra-
balho. O objetivo é entender 

e apontar o que precisa ser 
alterado no mundo do traba-
lho para que a saúde física e 
mental da classe trabalhadora 
sejam respeitadas. 

No total, serão três encon-
tros, gratuitos e abertos ao pú-
blico. Os participantes vão rece-
ber certificado e o Livro “ROSCA 
SEM FIM: BASTA de mortes, aci-
dentes e doenças do trabalho”, 
uma produção do Sindicato. 

Participe, inscreva-se pelo 
SindZap: (11) 9 6078-0209. 

Lançamento em Suzano 
Na sexta-feira, 1º, o Sindica-

to dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil de Mogi das Cruzes, 
Suzano e Região foi palco do lan-
çamento do Livro “Rosca sem 

Fim”. A obra resgata acidentes 
de trabalho graves e fatais que 
ocorreram nos últimos 40 anos. 
Também destaca a importância 
da luta pela prevenção. 

Em seminários e assembleias metalúrgicos 
reafirmam luta por direitos 

Na luta por uma campa-
nha salarial vitoriosa, os com-
panheiros e companheiras 
que trabalham nas fábricas de 
Cotia, Vargem Grande Paulis-
ta, Jandira e Itapevi participa-
ram nas últimas semanas de 
seminários regionais e muti-
rão de assembleias. 

Nos seminários, os traba-
lhadores e trabalhadoras en-
tenderam em qual contexto 
econômico acontece a Cam-
panha, deste ano: em plena 

inflação alta e o retorno da 
carestia.

“A inflação impacta negati-
vamente, porque quanto maior 
ela for, menor a chance de os 
grupos patronais darem au-
mento real. Ao mesmo tempo, 
o processo inflacionário corrói 
os salários, e impacta na pro-
dução, uma vez que acontece 
um aumento generalizado dos 
custos dos produtos”, destacou 
Roberto Anacleto, assessor eco-
nômico do Sindicato. 

Mutirão Potente nas fábricas
Ao todo, mais de 4 mil tra-

balhadores foram mobilizados 
nas duas semanas de mutirão. 
Entre eles os que trabalham 
na  KitFrame, Bitzer, CSN, 
Multivisão, Vicon, Cris-Metal, 
Jomer, Sedes Elbac, KoneCra-
nes, Vastec, Nascim, Altra, 
Nova Ética, Loccus, AEPI, Ei-
rich, Ficosa, Jandinox, Prodec, 
Forjafix, Fundição Alvorada, 

São Raphael, Kronitubos, Data 
Inox, Mercúrio e Solar Group. 

Calendário - A mo-
bilização pela campanha não 
para. A próxima em esquema 
de mutirão vai acontecer nas 
fábricas de Taboão da Serra, 
Itapecerica da Serra e Embu 
das Artes, de 26 a 28 de julho. 
Acompanhe nos meios de co-
municação do Sindicato. 

KitFrame
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Jandinox

Sedes Elbac Prodec

Loccus Fundição Alvorada 

Vastec Seminário Regional de Jandira e ItapeviMônica Veloso (licenciada do Sindicato) esteve presente na Ficosa 
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Jovens entre  14 a 21 anos, podem se inscrever até 22 de julho 
para o curso “Preparação para o Mundo do Trabalho” pelo SidnZap 
no (11) 9 6078-0209 ou e-mail anacleto.assessoria@sindmetal.org.br 
Gratuito, o curso é uma parceria entre Sindicato e Senac-Osasco 

GRANDE 
OPORTUNIDADE 

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Hopi-Hari 
Ingressos individuais 
R$103,90 (validade 
14/08/2022). Não 
são válidos para 
eventos especiais e 
exclusivos. 

CELEBRAÇÃO

O Sindicato completa 59 
anos de luta e atuação. O ani-
versário será celebrado na 
própria data de fundação, 23 
de julho (sábado), no Metalclu-
be, a partir das 9h30, com ati-
vidades artísticas, aberto aos 
sócios do Sindicato. 

Também será realizado um 
ato político, com a presença de 
representantes de movimentos 
sociais, lideranças sindicais e 
políticas. “São quase seis dé-
cadas de luta e de resistência. 

Queremos comemorar ao lado 
daqueles que colaboram com 
a construção desta trajetória, 
por isso a participação da cate-
goria é fundamental”, destaca 
o presidente do Sindicato, Gil-
berto Almazan (Ratinho). 

CONVITES - Para par-
ticipar, os sócios interessados 
devem retirar os convites na 
sede e subsedes do Sindicato, 
a partir de 11 de julho. Mais 
informações pelo SindZap (11) 
9 6078-0209. Vagas limitadas. 

Um dia antes, sexta-feira, 
22, a bola vai rolar no Metalclu-
be, a  partir das 18h, pelo Fes-
tival de Futebol Society 2022, 
com o objetivo de também ce-
lebrar estes 59 anos de jornada. 

Para participar os joga-
dores devem ser sócios do 
Sindicato e cada time deve 

conter entre 10 a 15 jogado-
res. As inscrições dos times 
vão até 15 de julho na sede ou 
subsedes do Sindicato. Quem 
desejar pode solicitar a ficha 
de inscrição pelo SindZap 
(11) 9 6078-0209, preencher e 
entregar em uma das unida-
des da nossa entidade. A taxa 

de participação é R$ 100 por 
equipe.

O sorteio das chaves está 
marcado para 20 de julho, 
às 18h na sede do Sindicato. 
Você encontra o regulamento 
completo do Festival na sede 
e subsedes, e também pode 
solicitá-lo pelo SindZap.

Metalúrgicos de mais fábricas conquistam PLR
SINDICATO NAS EMPRESAS auris.imprensa@sindmetal.org.br

O leque de acordos de 
PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) tem cres-
cido na região, graças a for-
ça da organização dentro da 
fábrica.

In-Haus - O paga-
mento da primeira parcela 
de PLR acontece em agosto. 
A segunda está programada 
para janeiro de 2023.

Epson - O valor da 
PLR pode chegar a 120% 
do salário nominal de cada 
trabalhador e trabalhadora. 
Vale ressaltar que a propos-

ta inicial foi rejeitada pelos 
trabalhadores e trabalha-
doras e, em seguida, foi me-
lhorada em negociação con-
duzida pelo Sindicato com a 
participação da Comissão de 
PLR

Spirax Sarco - Pa-
gamento da PLR vai aconte-
cer em janeiro de 2023.

Organização por 
PLR - Na Cinpal, em as-
sembleia, os diretores pas-
saram informações sobre a 
negociação do PLR 2022 e 
chamaram os trabalhadores 

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

a se mobilizar também por 
outras demandas. Durante a 
assembleia, os diretores re-

forçaram o convite para o Ci-
clo de Debates (Leia pág.3).

Na Belgo, os trabalhadores 

rejeitaram a proposta apre-
sentada pela empresa, e as ne-
gociações serão retomadas.

PLR na In-Haus PLR na Spirax Sarco

Sindicato completa 59 anos com ato festivo 
e político no Metalclube 
Sindicato completa 59 anos com ato festivo 
e político no Metalclube 

Parque da
Turma da Mônica
Ingressos individuais na 
sede à R$ 89 (validade 
25/09/2022). Necessário 
realizar agendamento (A 
partir de 02 anos paga). Abra a Câmera do seu celular, posicione

ela no QR Code, clique no link que aparecer
na tela para acessar a lista de descontos


