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Sábado, 23, tem celebração no 
Metalclube; retire o seu convite P.4 

Lei de Cotas 
completa 31 anos  P.2

Acidente: fiscais encontram 
irregularidades na Cinpal P.3

Categoria 
discute Covid-19 

nesta 5ª feira
Sindicato promove 
último encontro do 

43º Ciclo de Debates 
na sede, em Osasco. 

Maria Maeno, médica 
e especialista da 

Fundacentro, vai nortear 
as discussões  P.3

Sorteio de jogos do Festival de 
Society acontece nesta 4º feira
A bola vai rolar no Metalclube na sexta-feira, 22, a 
partir das 18h. Prestigie! P.4

Festival dará início as celebrações dos 59 anos do Sindicato 

PLR na Metalsa vai 
superar R$ 10 mil  P3

Representatividade 
Feminina P.2
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Todos os anos nossa Federação e 
seus sindicatos filiados travam uma 
árdua batalha com o setor patronal 
para garantir aos trabalhadores nossa 
Convenção Coletiva e o reajuste sala-
rial para a categoria metalúrgica do 
Estado de São Paulo. Esse tem sido nos-
so trabalho desde sempre nas fábricas, 
nas mobilizações e nas mesas de ne-
gociação: buscar cotidianamente uma 
vida melhor e digna aos que geram a 
riqueza deste país.

No entanto, neste ano nosso desa-
fio e objetivo deve ir muito além do que 
temos feito com sucesso durante déca-
das. Considerando a atual situação de 
miséria econômica e de desmando polí-
tico em que o país está afundado, nossa 
pauta de 2022 se apresenta muito mais 
ampla e precisa estar focada, sobre-
tudo, na retomada da democracia, da 
esperança, do crescimento econômico 
e da distribuição de renda no Brasil e 

tudo isso estará em nossas mãos nas 
próximas eleições para a presidência e 
para o Congresso Nacional.

Em nossa Pauta de reivindicações 
e de luta, temos a obrigação de incluir 
o fim deste governo de trevas, atraso 
político, violência, descaso com os mais 
necessitados e um total descompromis-
so com a classe trabalhadora.  Retirar 
do Poder a escória política que lá se 
instalou enganando a população nos 
últimos quatro anos com um discurso 
de ódio e com uma total incompetên-
cia para gerenciar qualquer crise que 
possamos ter passado. Aliás, o atual 
governo é a própria crise e precisamos 
dar um basta nisso.

Mais do que nunca devemos ter cla-
ro que nossa Campanha Salarial deverá 
ser mais um instrumento de mudança 
na atual realidade de fome, desempre-
go, trabalhos precarizados, perda de di-
reitos e tantas outras humilhações que 

passam os trabalhadores brasileiros.  
Vamos, sim, por mais um ano, garantir 
nossa Convenção Coletiva de Trabalho 
e o reajuste salarial dos metalúrgicos, 
mas, muito além, vamos nos mobilizar e 
nos organizar para elegermos em outu-
bro um governo que tenha compromis-
so real com nossas reivindicações per-
manentes por dignidade e qualidade de 
vida aos trabalhadores de nosso país.

Sábado, 23 de julho, o nosso 
Sindicato completa 59 anos de lu-
tas e conquistas. Vamos celebrar 
juntos, no Metalclube, a nossa his-
tória, construída com a força e a 
determinação da categoria e de to-
dos aqueles que passaram e estão 
na diretoria. 

A Greve de Osasco se encai-
xa no quadro das manifestações 
que entraram para a história do 
Brasil, pela sua organização com 
destaque para o trabalho de base, 
nas fábricas. Assim como tantas 
outras, em que este Sindicato fez 
parte. Destaco aqui a nossa atua-
ção também na luta por saúde e se-
gurança no local de trabalho, mais 
uma que fortalece a nossa marca 
na vanguarda da luta de classe. 

Tudo isso não seria possível 
sem os trabalhadores. Por isso, 
queremos comemorar esta data 
tão importante com os sócios do 
Sindicato, com a família metalúr-
gica. Preparamos uma programa-
ção especial que também será o 
pontapé inicial para a nossa conta-
gem regressiva rumos aos 60 anos. 

Para o ano que vem, já está em 
discussão um conjunto de ações 
que serão colocadas em prática 
para fortalecer a atuação do Sindi-
cato e da categoria. Tudo pensado 
para tornar a nossa mobilização 
ainda mais forte, para conquistar-
mos os nossos objetivos quanto 
classe trabalhadora. 

Os planos são muitos, juntos 
vamos tornar a nossa categoria 

cada vez mais forte e ampliar as 
nossas conquistas. Vamos juntos 
celebrar estes 59 anos e nos pre-
parar mais tantos outros. Espero 
por você! 
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Há 34 anos, trabalhadores da Keiko 

paravam contra agressões sofrida por 

companheira.
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2022: Muito mais que uma Campanha Salarial.

ELISEU SILVA COSTA,
Presidente da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Encontro fortalece 
representatividade das mulheres 

MULHER EM FOCO

A representatividade 
das mulheres ganhou força 
na quinta-feira, 14, durante o 
Encontro de Mulheres Lide-
ranças Sindicais, que acon-
teceu na Força Sindical. As 
diretoras do Sindicato Etel-
vina Guimarães (Teca), Jeane 
Nilo, a vice-presidente (licen-
ciada), Mônica Veloso, e a 
companheira Gleides Sodré 
participaram do encontro. 

“Foi um ato de grande 
importância para o fortale-
cimento das dirigentes e da 

classe trabalhadora. Assu-
mimos o compromisso de 
fortalecer a representativi-
dade das mulheres que se-
jam comprometidas com a 
nossa luta”, destacou Teca. 

Em suas redes sociais, 
Mônica Veloso destacou que 
o encontro foi “potente que 
teve espaço de fala, de troca 
de afeto, de partilha e soma 
de experiências. Debatemos 
nossos projetos e ações atra-
vés de contribuições de cada 
mulher”. 

Encontro na Força Sindical fortaleceu dirigentes

31 anos da Lei de Cotas: desafios 
e perspectivas da inclusão

Com o tema “Desafios e 
Perspectivas”, os 31 anos da 
Lei de Cotas será celebrado 
na sexta-feira, 22, das 10h 
às 15h. Organizado pela Câ-
mara Paulista para Inclusão 
da Pessoa com Deficiência, 
o evento vai ressaltar a im-
portância da manutenção e 
fortalecimento da Lei para a 
conquista do direito ao tra-
balho por parte das pessoas 
com deficiência.

O evento tem apoio do 
Ministério Público do Tra-
balho em São Paulo, INSS 

(Instituto Nacional de Segu-
ro Social), Governo do Esta-
do de São Paulo, Prefeitura 
de São Paulo, Prefeitura de 
Osasco/SP e participação de 
entidades da sociedade ci-
vil e da iniciativa privada, 
como o Sindicato. 

Prestigie – Neste 
ano, a celebração vai acon-
tecer no Espaço Sociocul-
tural – Teatro CIEE em São 
Paulo, para um pequeno pú-
blico, e com transmissão ao 
vivo pelo canal da Câmara 
Paulista pelo Yutube. 
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Sem correção da tabela do IR (Imposto de Renda), quem ganha um salário mínimo 
e meio poderá pagar imposto em 2023. O congelamento da tabela do IR impõe 
perdas acumuladas de mais de 130% desde 1996. [Fonte: G1] 

RETROCESSO 

Ciclo: nesta quinta-feira, 21, é dia de debater 
Covid-19 e Previdência social na sede

SAÚDE E SEGURANÇA

Os casos de Covid-19 vol-
taram a crescer no país e as 
sequelas da doença já são 
uma realidade para muitos. 
Por isso que na quinta-feira, 
21, a Covid-19 será um dos 
temas abordados por Maria 
Maeno, médica e pesquisa-
dora da Fundacentro, no 43º 
Ciclo de Debates, acontece a 
partir das 18h30 na sede do 
Sindicato. 

As regras para concessão 
da aposentadoria também 
estarão em debate. Rober-

to Dias, assessor de assuntos 
previdenciários do Sindicato, 
será o responsável por passar 
informações a respeito. Além 
disso, os trabalhadores vão re-
ceber mais informações sobre 
o livro “Rosca sem Fim”, e um 
exemplar desta obra que trata 
de acidentes e doenças do tra-
balho. 

Inscrições: Interessados 
em participar podem fazer a 
inscrição direto com um dos 
diretores, ou pelo SindZap (11) 
9 6078-0209. 

Papel da Cipa é destaque do Ciclo em Cotia
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SINDICATO NAS EMPRESAS

Mande sua denúncia para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209.

“Os acidentes e doenças 
do trabalho estão aumentan-
do assustadoramente porque 
não tem planejamento, não 
tem treinamento, não tem 
gestão por parte da empre-
sa”, destacou João Scaboli, 
vice-presidente do DIESAT na 
quinta-feira, 14, durante Ciclo 
de Debates em Cotia. 

Mas quando acontece um 
acidente de trabalho, a culpa 
recai sobre o trabalhador. Con-
tra isso, acidentes e doenças 

do trabalho, Scaboli defende 
respeito as políticas de saúde 
e segurança no trabalho. “Para 
trabalhar as políticas de saúde 
e segurança do trabalhador e 
da trabalhadora e ter preven-
ção nos ambientes de trabalho, 
precisamos ter uma CIPA e um 
SESMT atuantes”, enfatizou. 

Aposentadoria – 
Manter uma rotina de con-
sultas no INSS e CNIS, foi a 
orientação dada pelo assessor 
Roberto Dias, no encontro, 

“para saber se as informações 
estão sendo lançadas correta-
mente”. Ele explicou que qual-
quer erro ou falta de lança-
mento é mais fácil de resolver 
enquanto o trabalhador ainda 
está na ativa. E alertou: “qual-
quer erro ou falta de informa-
ção pode atrasar ainda mais a 
concessão da aposentadoria, 
que a cada ano, em virtude da 
Reforma da Previdência, fica 
cada vez mais distante dos tra-
balhadores”. 

Relatório confirma: 
irregularidades causaram acidente 
na Cinpal; Sindicato aciona órgãos

ACIDENTE FATAL

Sindicato teve acesso ao 
Relatório de Inspeção ela-
borado pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência, que 
confirma: que o acidente de 
trabalho, que tirou a vida 
do companheiro Ailton na 
Cinpal, ocorreu por falta de 
segurança. Tanto que a em-
presa recebeu cinco autos de 
infração. 

Diante das irregulari-
dades apontadas pelo Rela-
tório, que também informa 
que algumas foram corrigi-
das após o acidente fatal, o 
Sindicato acionou o Minis-
tério Público do Trabalho, 

a AGU (Advogado-Geral da 
União), o 1º Distrito de Po-
lícia de Taboão da Serra e 
a Promotoria de Justiça de 
Taboão para, cada um nas 
suas atribuições, atuarem 
em relação ao relatório do 
Ministério do Trabalho. 

Morte – Aos 48 anos, 
Ailton morreu em 22 de fe-
vereiro, após sofrer acidente 
de trabalho na Cinpal Filial 
(Fábrica 2), em Taboão da 
Serra. O acidente aconteceu 
quando o companheiro rea-
lizava a limpeza da calha vi-
bratória de uma máquina no 
setor de Fundição. Ele teve 

lesões múltiplas na cabeça, 
no quadril e no tórax.  

Ailton

Scaboli desta importância da Cipa e Sesmt

Metalúrgicos da Metalsa 
garantem PLR; menor valor 
pode chegar a R$ 10 mil 

Avanço na Metalsa. Neste 
ano o valor fixo da PLR (Parti-
cipação nos Lucros e Resulta-
dos) saiu dos R$ R$ 5.300 para 
R$ 6.500. Após apuração final 
das metas e indicadores, o va-
lor total a ser recebido pelos 
trabalhadores poderá ter um 
incremento de até 29% na pre-
miação final, comparado ao 
PLR de 2021. Com isso, o me-
nor valor pago a título de PLR 
pode chegar aos R$ 10 mil.

“O resultado é fruto da 
mobilização dos trabalhado-
res que confiaram no Sindica-
to e na Comissão de PLR que 
participou de forma exemplar 
das negociações”, destaca o 
assessor do Sindicato Wilson 
Costa.

Elubel – PLR também 
fechada na Elubel. Os traba-
lhadores já receberam a pri-
meira parcela. A segunda, vão 
receber em fevereiro de 2023.

Mobilização forte na Cinpal
De olho na pauta de rei-

vindicações. Os companheiros 
da Cinpal se reuniram sábado, 
16, na subsede de Taboão da 
Serra para discutir e planejar 

mobilização por PLR e demais 
itens da pauta, entre eles, pre-
venção e melhores condições 
de trabalho também entraram 
em discussão.

Trabalhadores estão firmes pela pauta de reivindicações

Na Elubel, primeira parcela da PLR já foi paga
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São quase seis décadas de existência com 
uma trajetória escrita com base nas lutas res-
ponsáveis por grandes conquistas para cate-
goria: manutenção de empregos, reajustes sa-
lariais, ampliação da PLR, fortalecimentos da 
convenção coletiva, inclusão de trabalhadores 
com deficiência, entre tantas outras.

de lutas!

Sábado é dia de celebrar!
Sábado, 23, é dia de comemorar os 59 

anos de lutas e conquistas do Sindicato. 
Então, sócios e sócias, podem se prepa-
rar porque a diretoria quer celebrar esta 
data com vocês. 

Programação
Às 9h30 Abertura do portão do Metalclube 

Das 10h30 às 11h30 - Futebol Master do Corin-
thians. Entre os atletas de renome estão: Dinei, 
Carlinhos Grauna, Vladmir, Ezequie, Dagober-
to, Ataliba, Nilson, Celio Silva, Maurão, Guiná, 
Basílio e Nenê.

Das 12h às 13h30 Apresentação do Grupo de 
Pagode REENCONTRO 

Das 14h às 15h30 Banda Sertanejo Rafael Viana 

Ao longo da festa, haverá apresentação do DJ 
Pudim. Também haverá, para as crianças, pula-
-pula, cama elástica e piscina de bolinha.

• 2 Micro-ondas

• 2 Alexas 

• 2 TVs 32 Polegadas 

• 2 Air Fryer (Britânia)

• 2 Bicicletas 18 Marchas 

• 2 Patinetes Infantis 

• 2 Skates Spin Street 

• 2 Collers 

• 2 Bolsas Térmicas 

• 2 Malas de Viagem

Alimentação
O Sindicato vai oferecer um ticket de ali-

mentação com direito a espetinhos de churras-
co, pastel, sorvete (quantidades limitadas). Al-
godão doce apenas para as crianças pequenas. 
Haverá também venda de espetinhos à preços 
acessíveis. Água e refrigerantes serão distribuí-
dos a vontade. 

METALÚRGICOS SOLIDÁRIOS 
Quem puder, no dia do aniversário do 

Sindicato, poderá colaborar com 1kg de ali-
mento não perecível ou um agasalho, que 
será destinado às famílias em situação de 
vulnerabilidade.

SORTEIO DE PRÊMIOS
(entre 12h e 15h)

ATENÇÃO: O FUNCIONAMENTO DO CLUBE SERÁ RESTRITO 
PARA O ANIVERSÁRIO E AS PISCINAS ESTARÃO FECHADAS

Festival de Society: Sorteio é nesta 4ª f.
Acontece nesta quarta-

-feira, 20, o sorteio para defi-
nir os jogos dos times inscri-
tos para o Festival de Futebol 

Society 2022, a partir das 
18h, na sede do Sindicato. É 
obrigatório a presença de um 
representante de cada time.

A bola vai rolar no Me-
talclube pelo Festival nesta 
sexta-feira, 22, a partir das 
18h. Prestigie! 

CONVITES
Fique atento as dicas para 

não perder esta comemora-
ção. A primeira delas é que os 
convites são limitados, então, 
corre para a sede ou subsedes 
retirar o seu e dos seus depen-
dentes, mediante apresentação 
de documento com foto.

Jogo com o Master do Corinthians

Haverá algodão doce para os pequenos

Teremos piscina de bolinhas


