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Sábado tem seminário da 
Campanha em Taboão

Auditório da sede, em Osasco, ficou lotado por trabalhadores, especialistas e alunos do Senac-Osasco

Os riscos de equiparar 
a Covid-19 a uma sim-
ples gripe foram apon-
tados por Maria Maeno, 
médica e pesquisadora 
da Fundacentro, que 
orienta os trabalhadores 
a manterem os cuidados 
sanitários e a exigir a 
emissão da CAT, em caso 
de contaminação . P. 3

Ciclo debate 
Covid-19 

59 anos do Sindicato é comemorado 
com a família metalúrgica  P3

Neste sábado, 30, a 
partir das 9h, é a vez dos 
companheiros e compa-
nheiras que trabalham 
nas fábricas de Taboão 
da Serra, Embu das Artes 
e Itapecerica da Serra se 

somarem a mobilização 
e fortalecimento da Cam-
panha Salarial 2022. 

Antes do seminário 
regional, os trabalhado-
res e trabalhadoras vão 
participar do mutirão 

de assembleias. Os com-
panheiros vão se somar 
aqueles das regiões de 
Cotia e Jandira que já de-
ram as contribuições em 
encontros semelhantes. 
P. 3

Metalúrgicos dão show de gols 
O Festival de Futebol Society foi um verdadeiro show 
de gols, os times inscritos fizeram bonito e deixaram a 
torcida animada  P.4

Wap (laranja) ganhou da Unifilter (azul), por 8 a 2

A
U

R
IS

 S
O

U
S

A

Wilson coloca PLR em votação na Promaquina 

Companheiros 
da Promaquina 

conquistam 
PLR 

Durante assembleia, 
trabalhadores também 

aprovaram banco de 
horas. Na Master Faber, 

companheiros  avançaram 
depois de greve. P.4

Cinpal (azul) venceu Construmonti (branco), por 10 a 1
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O espetáculo patético e pe-
rigoso patrocinado por Jair 
Bolsonaro, ao reunir embaixa-
dores estrangeiros no Palácio 
da Alvorada para atacar, com 
mentiras e fantasias, o Supre-
mo Tribunal Federal, o Tribu-
nal Superior Eleitoral, as urnas 
eletrônicas e todo o sistema 
eleitoral e a democracia brasi-
leira, angariou amplo repúdio 
de vastos setores do povo, das 
mais importantes organizações 
da sociedade civil do país e até 
da comunidade internacional. 

Frente à crescente rejeição 
ao seu governo, que se nota-
bilizou pela disseminação da 
fome, da carestia, do desempre-
go elevado, pela volta da infla-
ção e dos juros elevados, pela 
corrupção e pelo descalabro 
administrativo, a possibilidade 

de reeleição de Bolsonaro pare-
ce cada vez mais longe. 

Assim como o Ovo da Ser-
pente é metáfora da ascensão 
do nazismo, a reação de Bolso-
naro, neste contexto, confirma 
seu perfil autoritário, violento 
e inconsequente. Agora ele in-
veste em tumultuar o processo 
eleitoral espelhando-se em seu 
ídolo, Donald Trump, que pa-
trocinou a invasão do Capitólio 
dos Estados Unidos, em 6 de ja-
neiro de 2021, por não aceitar 
a derrota nas eleições de 2020. 

Os trabalhadores e traba-
lhadoras, representados pelas 
centrais sindicais que assinam 
a presente nota, compartilham 
a indignação e o repúdio às 
atitudes desmedidas, provoca-
tivas, golpistas e antidemocrá-
ticas do presidente Bolsonaro. 

Conclamamos a sociedade 
civil organizada, os movimen-
tos sociais, a juventude, o em-
presariado e todas as forças 
políticas a cerrar fileira numa 
ampla campanha em defesa da 
democracia que garanta a rea-
lização de eleições livres e em 
clima de tranquilidade nos dias 
2 e 30 de outubro próximo.

Começou a temporada de con-
venções partidárias, que vão defi-
nir os candidatos e as coligações 
para as eleições deste ano. Mas o 
que temos a ver com isso? Tudo, 
porque é neste momento que nas-
cem as opções para os nossos vo-
tos. Em seguida, precisamos ficar 
atentos a bandeira de luta de cada 
candidato. Aquela velha história 
que cada voto faz diferença é mes-
mo real. 

Sendo assim, é importante ana-
lisar quem esteve junto da classe 
trabalhadora nos momentos mais 
difíceis. Ou seja, aqueles que vota-
ram contra os projetos que atacam 
os nossos direitos, como a reforma 
trabalhista e da reforma da Previ-
dência. Aqueles que foram a favor 

a estes e outros projetos que reti-
ram direitos não merecem a nossa 
confiança.

Neste ano, temos que chegar às 
urnas com os nomes e números ano-
tados com antecedência, após uma 
minuciosa pesquisa. A população 
não pode mais ignorar a importân-
cia do voto e, simplesmente, pegar o 
primeiro papel que estiver jogado na 
calçada para decidir o voto.

Votar consciente é escolher 
candidatas e candidatos que es-
tejam alinhados com o que você 
deseja para o futuro do país. Exis-
tem candidatos interessados em 
promover uma mudança social, 
defender e lutar pelos direitos tra-
balhistas e sociais da população. 
Eles merecem atenção. 

Do mais, trabalhador vota em 
trabalhador. Vamos juntos mudar o 
nosso país para melhor, e eleger aque-
les e aquelas que têm compromisso 
com a nossa luta. Vamos juntos! 
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Há três anos, Espaço da Cidadania 

e seus parceiros pela inclusão 

comemoravam os 28 anos da Lei de 

Cotas 
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Voto, instrumento de mudança .

AURIS SOUSA

Lula (PT) lidera com 44%, Bolsonaro (PL) tem 31% e Ciro Gomes (PDT) com 
8% das intenções de votos. A pesquisa é do Instituto FSB encomendada 
pelo banco BTG Pactual, divulgada na madrugada desta segunda-feira, 25

CORRIDA 
ELEITORAL 

O ovo da serpente.

NOTA UNITÁRIA DAS CENTRAIS 
SINDICAIS (CUT, FORÇA SINDICAL, 

UGT, CTB, NCST E CSB) 

Celebrações reforçam 
importância da Lei de Cotas 

Os 31 anos da Lei de Co-
tas foram celebrados com 
falas fortes que destacaram 
a importância de sua exis-
tência para as pessoas com 
deficiência. A celebração or-
ganizada pela Câmara Pau-
lista de Inclusão aconteceu 
na sexta-feira, 22, no CIEE 
(Centro de Integração Em-
presa Escola), com transmis-
são ao vivo pelo Youtube. 

O Espaço da Cidadania e 
o Sindicato foram parceiros 
e apoiadores da celebração. 
No painel dos convidados, o 
evento teve as participações 
do desembargador Álvaro 
Alves Nôga, Melícia Alves 
de Carvalho Mesel, Aracélia 
Costa, Silvia Grecco, Marly 
dos Santos, Letícia Peres 

Farias Françoso, Yone A. 
Guimarães, Paulo Oliveira e 
Aline Messias.

Marinalva Cruz fez 
a leitura da Carta de São 
Paulo em defesa da Lei de 
Cotas. Atrações culturais e 
musicais também deram o 
tom da importância da in-
clusão. “Não há mais des-
culpas para a inclusão não 
acontecer, já derrubamos 
vários mitos, um deles é 
participação de trabalha-
dores na metalurgia. Isso 
só reforça que não existe 
limites, quando o objetivo 
é incluir”, destaca Carlos 
Aparício Clemente, coorde-
nador do Espaço da Cidada-
nia. [Com informações do 
Siemaco]   

Parceiros pela inclusão juntos em defesa da Lei de Cotas 

GIRO POLÍTICO

Lideranças Políticas – Miguelina Vecchio, vice-
-presidente nacional do PDT, e Marcio Nakashima, deputado 
estadual, estiveram na sexta-feira, 22, em Osasco para lança-
mento da pré-campanha de Mônica Veloso para deputada fe-
deral

Comitê de Lutas – Aconteceu na quarta-feira, 20, 
a inauguração do Comitê de Luta, que tem o objetivo de de-
bater questões locais. O encontro aconteceu na sede do Sin-
dicato dos Comerciários de Osasco e Região
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Para agilizar o seu atendimento nos serviços oferecidos pelo 
Sindicato, faça o agendamento pelo (11) 9 8276-9349. Para 
iniciar a marcação, basta enviar uma mensagem. 

AGENDAMENTOS 

SAÚDE E SEGURANÇA

A mobilização da Campa-
nha Salarial vai ganhar o re-
forço dos companheiros e das 
companheiras que trabalham 
nas fábricas de Taboão da Ser-
ra, Embu das Artes e Itapece-
rica da Serra nesta terça, 26, 
quarta, 27, e quinta-feira, 28. 
Isto porque a região vai partici-
par do mutirão de assembleias. 

“Este será a terceira rodada 
do mutirão, seguido de semi-
nário regional. Já tivemos uma 
forte participação dos metalúr-
gicos de Cotia e Jandira. O obje-
tivo é reforçar a mobilização da 

categoria para tornar a nossa 
Campanha vitoriosa”, explica o 
presidente do Sindicato, Gilber-
to Almazan (Ratinho). 

SEMINÁRIO - Nas 
assembleias, os diretores vão 
convocar os trabalhadores e 
trabalhadoras para o seminário 
regional, que vai acontecer nes-
te sábado, 30, a partir das 9h, na 
subsede de Taboão da Serra. 

Inscreva-se pelo SindZap 
(11) 9 6078-0209 e fortaleça a 
nossa organização por reajuste 
e manutenção dos direitos da 
Convenção Coletiva. 
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Seminário regional acontece neste sábado, 
30, na subsede de Taboão da Serra 

CAMPANHA SALARIAL

Ciclo de Debates: Maria Maeno alerta sobre os 
riscos de normalizar a covid-19

Engana-se quem pensa 
que a pandemia da Covid-19 
acabou. O alerta é de Maria 
Maeno, médica e pesquisado-
ra da Fundacentro, feito du-
rante o encerramento do 43º 
Ciclo de Debates. “Muita gente 
acha que os casos leves não 
apresentam preocupação, mas 
isso não é verdade: não sabe-
mos ainda a dimensão e a du-
ração das Covids longas, não 
conhecemos todas as sequelas 
e se existem sequelas definiti-
vas”, observa. 

Maria Maeno, defende, 
então, que as medidas de segu-
rança sanitária sejam manti-

das e que a vacinação em mas-
sa continue a ser incentivada.  
“A pessoas que precisam sair 
de casa para trabalhar estão 
ainda mais expostas. Em caso 
de contaminação, as empresas 
devem emitir a CAT e o SUS 
deve acolher estes casos como 
sendo relacionados ao traba-
lho”, enfatiza. 

Vale ressaltar que a do-
ença pode provocar sequelas 
mesmo em pessoas assinto-
máticas ou imunizadas. A va-
cinação também não elimina 
totalmente o risco de morte ou 
internação, por isso os cuida-
dos são essenciais.  

MPT analisa Covid-19 nas metalúrgicas

Maria Maeno destaca: "pandemia não acabou"

A relação de trabalhado-
res metalúrgicos que morre-

ram, após contaminação por 
Covid-19 já está nas mãos dos 

procuradores do Ministério 
Público do Trabalho, em Ba-
rueri, que se comprometeu a 
investigar caso a caso. 

Ao todo, o Sindicato tem 
conhecimento de 39 casos. 
“Não recebemos uma CAT se 
quer, a respeito. O número 
pode ser ainda maior”, lamen-
ta o secretário-geral do Sindi-
cato, João Batista. 

Previdência – Assun-
tos relacionados a Previdência 
Social, como aposentadoria 
especial e regras de transição, 
foram abordados no Ciclo pelo 
assessor de assuntos previden-
ciários Roberto Dias. 

Multivisão elege CIPA
O Sindicato acompanhou o 

processo eleitoral que elegeu na 
Multivisão os novos membros da 
CIPA (Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes). São eles: 
Mario Jr Crockety, Denise Olivei-
ra Bonfim, Adilson de Oliveira 
Silva e Edson Vando de Souza, 
como titulares. E Priscila Jennifer 
Mendonça Ribeiro e Ivanilda Fer-
reira de Moraes, como suplentes.

Mario Jr Crockety foi o mais 
votado pelos os trabalhadores. A 
vontade de colaborar com me-
lhorias para um local de trabalho 

seguro, foi a sua motivação para 
participar do processo eleitoral. 

Para ele, primeiro repre-
sentante da população LGB-
TQIA+ na CIPA da Multivisão, os 
votos mostram “que podemos 
chegar onde queremos. Juntos 
somos mais fortes que qualquer 
preconceito. A palavra orgulho, 
resistência e força me define, 
em saber que posso ser o exem-
plo para muitos LGBTQIA+, 
que ainda sofre com a falta de 
oportunidades no mercado de 
trabalho”. 

Alex da Força, Mario Jr Crockety e Etelvina (Teca)

RECONHECIMENTO 

Diretor Everaldo recebe título de 
Doutor Honoris Causa 

A faculdade FEBRAICA 
-  Formação e Especialização 
Brasileira e Internacional de 
Capelania e a OCB - Ordem 
dos Capelães do Brasil con-
cedeu no sábado, 23, ao di-
retor do Sindicato Everaldo 
dos Santos o título de Doutor 
Honoris Causa por sua atua-
ção no movimento negro.  

O título é um reconhe-
cimento do trabalho de-
senvolvido por Everaldo 
nas questões relacionadas 
a luta por igualdade em to-
das as esferas da sociedade. 
“Sinto-me honrado pelo tí-
tulo, que dedico a toda co-
munidade afrodescenden-
te. Com ele destaco que a 

nossa luta é necessária, para 
que o processo de reparação 
histórica se solidifique em 
políticas públicas inclusivas. 
Assegurando as novas gera-
ções, a oportunidade de des-

frutarem de uma sociedade 
mais igualitária. Fazendo a 
universalização da justiça 
sociorracial ecoar nos qua-
tro cantos do mundo”, des-
taca Everaldo. 

Everaldo comemora título ao lado da  mãe, filha e irmão 
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Após greve, Master Faber atende 
reivindicações dos trabalhadores 

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

Foram necessários dois 
dias de greve, para os com-
panheiros da Master Faber 
terem suas reivindicações 
atendidas. Na manhã desta 
segunda-feira, 25, a empresa 
se comprometeu a suspender 
o banco de horas individual, a 
iniciar as negociações por PLR 
e a reajustar o vale refeição, 
entre outros pontos. 

“Foi um grande avanço 
conquistado com a força da 
mobilização. Além deles, con-
quistamos o pagamento dos 
dias parados e 90 dias de esta-

bilidade”, conta o diretor Mar-
celo Mendes. 

Conquista na Pro-
maquina - Em assembleia, 
os companheiros e compa-
nheiras da Promaquina apro-
varam a renovação do acordo 
de banco de horas e PLR 2022. 

Mobilização - Na For-
jafix, a mobilização é por rea-
juste do vale cesta e por PLR 
2022. Depois assembleia, os di-
retores do Sindicato protocola-
ram a pauta de reivindicações 
e vai agendar uma reunião 
com a empresa. 

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

Greve garante avanços na Master Faber 

Jovens entre 14 a 21 anos, podem se inscrever 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 

Diretoria fortalece mobilização na Forjafix 

Metalúrgicos de Osasco e região 
celebram 59 anos do Sindicato

CELEBRAÇÃO

A diretoria do Sindicato ce-
lebrou os 59 anos do Sindicato, 
no Metalclube, junto da famí-
lia metalúrgica. A celebração 
aconteceu no sábado, 23, com 
reflexão política, e uma série de 
atrações e sorteios de prêmios. 

Ao longo do dia, os direto-
res do Sindicato falaram da im-
portância destes quase 60 anos 
de existência. “É um momento 
de reflexão, já tivemos duas in-
terversões, em 64 e em 68. Ago-
ra, com este cenário que está 
colocado para nós, corremos 
o risco de termos novamente 
a democracia massacrada. Por 
isso que a luta dos trabalhado-

res precisa seguir firme: para a 
gente defender a democracia e 
conseguir avançar com as nos-
sas bandeiras de luta”, enfati-
zou o presidente do Sindicato 
Gilberto Almazan (Ratinho). 

Lideranças sindicais, como 
dirigentes de Santo André, 
Guarulhos, São Paulo, Embu 
Guaçu, e Osasco, e lideranças 
da política, como deputado 
estadual Marcio Nakashima e 
Aluisio Pinheiro, fizeram ques-
tão de participar da celebra-
ção. 

A categoria metalúrgica 
também chegou junto. “Está 
muito animado e divertido. 

Desejo mais e mais anos para o 
Sindicato”, disse um trabalha-
dor da Cinpal. 

Programação – As 
atividades foram abertas ao 
som do DJ Pudim. Em seguida 
os presentes assistiram ao jogo 
do Máster do Corinthians. Em 
seguida, foram iniciados os 
sorteios de brindes. Teve apre-
sentação da Banda Reencontro 
(pagode) e Banda Rafael Viana 
(Sertanejo). 

Também teve atração para 
as crianças, que além de correr 
pelo clube, puderam brincar 
no pula-pula, piscina de boli-
nha e cama elástica. 

BOLA NA REDE

Festival de Futebol 
teve show de gols

Na sexta-feira, 22, o 
Festival de Futebol Society 
que abriu a celebrações dos 
59 do Sindicato foi repleto 
de gols no Metalclube. Veja 
como ficou os placares: 

Meritor venceu CBFA, 
por 5 a 1.  Danfoss ganhou 
da Croni, por 10 a 1. Spaal 

venceu a Unitrat, por 4 a 1. 
Prodec ganhou da Engre-
con, por 6 a 2. Cinpal ven-
ceu a Construmonti, por 10 
a 1.  Wap Metal venceu a 
Unifilter, por 8 a 2.

Todas as equipes fo-
ram premiadas com um 
troféu. 

Meritor venceu CBFA, por 5 a 1

Danfoss venceu Croni, por 10 a 1

Prodec venceu Engrecon, por 6 a 2

Spaal venceu Unitrat, por 4 a 1

Deputado estadual Marcio Nakashima, Mônica Veloso e Ratinho 

Crianças se divertiram Família celebrou 

Sortudo ganhou microondas

Timão deu show

Teve pagode na festa
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