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A pluralidade mar-
cou o ato em defesa da 
democracia que reuniu 
centenas de dirigentes 
sindicais, juristas, em-
presários, políticos, in-
dígenas, representantes 
de movimentos sociais, 
artistas e estudantes. A 
“Carta às Brasileiras e 
aos Brasileiros em Defe-
sa do Estado Democrá-
tico de Direito”, foi lida 
no final da atividade sob 
aplausos. O documento 
já ultrapassou a marca 
de 1 milhão de assinatu-
ras.  P. 4

PLR fechada 
na Lao e AZZ
Organizados com 
o Sindicato, os 
companheiros e 
companheiras da Lao 
(foto) e da AZZ estão com 
acordo de PLR garantido. 
Na Datainox, em estado 
de greve, a luta dos 
trabalhadores é para que 
a empresa melhore a 
proposta de PLR.   P.4Trabalhadores da Lao aprovam PLR
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Ato pela 
democracia 
une sociedade

SEMINÁRIO DE MULHERES 
CAMPANHA E VIOLÊNCIA SERÃO TEMAS DESTE SÁBADO, 20  P3

Diretoria do Sindicato participou de ato, que reuniu milhares em defesa da democracia

Desemprego é maior 
entre mulheres, 
negros e jovens  P.3

Diretor Rafael em seminário dos trabalhadores de Osasco 

Seminário em Osasco intensifica 
organização dos trabalhadores  
Cenário econômico, precarização do trabalho e a 
importância da Convenção Coletiva foram alguns dos 
assuntos abordados no encontro P.3
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A Campanha Salarial 2022 
vai ganhar uma nova etapa em 
30 de agosto. Na ocasião, repre-
sentantes de 54 sindicatos vão se 
reunir na Federação dos Meta-
lúrgicos do Estado de São Paulo 
para fortalecer a articulação da 
categoria na luta por uma Cam-
panha vitoriosa. 

Até aqui, os metalúrgicos de 
Osasco e região têm mantido a 
tradição de envolver a categoria 
no processo da luta, por meio 
do mutirão de assembleias e 
seminários regionais. O saldo é 
animador, já organizamos prati-
camente toda a base na luta por 
reajuste e manutenção dos direi-
tos da Convenção Coletiva. 

Mas esta organização tem 

que ganhar ainda mais força. É 
isso que vai acontecer no pró-
ximo sábado, 20, no Seminário 
de Mulheres, na sede do Sindi-
cato, a partir das 9h.Será o dia 
de discutirmos o papel das mu-
lheres nesta Campanha Salarial 
e o papel de toda sociedade no 
combate à violência contra as 
mulheres. 

A organização vai seguir até 
1º novembro, data-base da ca-
tegoria. A articulação do nosso 
Sindicato, e demais entidades 
ligadas à Federação, é funda-
mental. Isto porque precisamos 
manter os nossos direitos e con-
quistar um reajuste digno para 
a categoria. Para isso, conta-
mos com você. Fique atento ao 

chamado da diretoria e vamos 
juntos fortalecer a nossa orga-
nização e estratégia de luta por 
nossos direitos. 
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Há 34 anos, Sindicato 

manifestava por inclusão de 

direitos na Constituição
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Campanha Salarial ganha força .

ARQUIVO SINDMETAL

Lula lidera as intenções de votos. Segundo pesquisa BTG/
FSB, o ex-presidente cresceu 4 pontos na última semana, 
alcançando a marca de 45% o que dá uma vantagem de 11 
pontos sobre o atual presidente Jair Bolsonaro.

GIRO 
POLÍTICO 

Dieese: 6,6 mil trabalhadores 
com deficiência perderam 
seus empregos

De janeiro de 2021 a 
abril de 2022, houve o fe-
chamento de 6,6 mil vagas 
de trabalho formal para as 
pessoas com deficiência. O 
dado alarmante para a luta 
pela inclusão foi passado 
por Leandro Hori, técnico 
do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos), 
em encontro do Espaço da 
Cidadania na quarta-feira, 
10, e faz parte da Nota Téc-
nica 268.

Para reverter este ce-
nário, além da melhora na 
economia, ele considera 
necessário o fortalecimento 
da fiscalização; maior dis-
cussão e aprofundamento 
sobre a contratação de tra-
balhadores com deficiência 

nas negociações coletivas; 
criação de mais fontes de 
informação sobre os traba-
lhadores com deficiência no 
mercado de trabalho. 

“O movimento sindical 
precisa de informações, de 
subsídios para que a inclu-
são seja feita de forma mais 
adequada, por meio das con-
venções coletivas”, avalia. 

Carlos Aparício Clemen-
te, coordenador do Espa-
ço da Cidadania concorda. 
“Por meio da Convenção 
Coletiva, a conscientização 
no local de trabalho será 
reforçada, os trabalhadores 
com deficiência poderão ter 
mais oportunidades, e os 
mitos em torno da não con-
tratação serão derrubados”, 
avalia. 

Online, Encontro reuniu parceiros pela inclusão
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Nesta terça-feira, 16, o grafi-
teiro Gilmar Del Barco Junior, 
também conhecido como Din-
gos, receberá o título de Cida-
dão Osasquense em Sessão 
Solene, que será realizada, 
a partir das 18h, no Senac- 
Osasco, que fica na rua Dante 
Batiston, 248, Centro. Dingos 
é responsável pelo grafite do 
muro do Metalclube e foi edu-
cador do Eremim.

Cidadão 
Osasquense 

Precarização agravou os ris-
cos psicossociais do trabalho. 
É o que afirma em artigo a 
pesquisadora ergonomista 
Thaís Helena de Carvalho 
Barreira, da Fundacentro. 
Nele, a pesquisadora analisa 
consequências do trabalho 
em plataformas, sob domínio 
de algoritmos e sem interlocu-
ção. Thaís é doutora em Ciên-
cias Políticas pela University 
of Massachusets-Lowell, dos 
Estados Unidos. [Fonte: RBA] 

Precarização 
do Trabalho

A propaganda eleitoral come-
ça nesta terça-feira, 16, após o 
prazo para registro das candi-
daturas para os cargos no Exe-
cutivo e no Legislativo, que se 
encerraram na segunda. Pela 
lei, a partir do dia 26 de agosto, 
terá início o horário eleitoral 
gratuito no rádio e na televisão 
que vai até 30 de setembro. A 
campanha prevê propaganda 
na internet, em carros de som e 
comícios, além de caminhadas, 
carreatas, passeatas e a distri-
buição de material gráfico. 

Eleições
Em 24 de agosto, a partir das 
18h30, acontece RODA DE 
CONVERSA com o pesqui-
sador Cody Alexander Wil-
liams, que pesquisa a história 
de luta contra os acidentes de 
trabalho entre os operários 
metalúrgicos, químicos e ban-
cários da Grande São Paulo. 
Os arquivos do Sindicato são 
algumas das fontes que Cody 
tem se debruçado. Para par-
ticipar, inscreva-se até 19/08, 
com Leandro (ecidadania@
ecidadania.org.br).

Roda de 
Conversa

Independência do Brasil: José Ibrahim e 
Margarida Barreto estão entre os 200 Nomes 

Foram apresentados nes-
ta segunda-feira, 15, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal 
de São Paulo, os projetos 200 
Nomes e 200 Obras que contri-
buíram com a construção so-
cial do Brasil. São projetos que 
visam celebrar o Bicentenário 
da Independência do Brasil.

Ao lado de Paulo Freire, 
Lula, Chico Buarque de Hollan-
da, José Ibrahin (presidente do 
Sindicato em 1968), Zequinha 
Barreto (trabalhador da Co-
brasma e liderança da Greve 
68) e Margarida Barreto, médi-
ca do trabalho, estão entre os 
200 nomes selecionados pelas 
centrais sindicais para compor 
o projeto da Independência do 
Brasil. 

“Para o Sindicato, é uma 

honra ter Ibrahim e Zequinha 
Barreto ao lado de outros no-
mes que marcaram a história 
do nosso país em vários seto-
res da sociedade. Assim como 
consideramos justíssimo o 
lugar dado a Margarida Bar-
reto”, destaca o presidente do 
Sindicato, Gilberto Almazan.  

Na sessão solene, Miguel 
Torres, presidente da Força 
Sindical, disse que este traba-
lho coletivo demonstra a matu-
ridade do movimento sindical, 
a importância dos 200 anos da 
Independência do Brasil e que 
esta celebração cívica “perten-
ce ao povo brasileiro”.

200 personalidades foram selecionadas para compor o projeto
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49,6% do Congresso, somando deputados e senadores, votaram contra pautas que beneficiavam 
os trabalhadores. De acordo com o levantamento, do DIAP (Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar), dos 594 parlamentares – sendo 513 deputados e 81 senadores – 
analisados, 295 votaram contra todas as propostas de interesse da classe trabalhadora

ATENÇÃO
NO VOTO 

Neste sábado, 20, é a vez 
das companheiras metalúrgi-
cas realizarem um encontro 
específico para discutir sua 
participação na Campanha Sa-
larial e as formas de fortalecer 
a luta. O Seminário de Mulhe-
res acontece a partir das 9h, 
na sede do Sindicato. 

“A campanha também dis-
cute os direitos da convenção 
coletiva, inclusive aqueles es-
pecíficos para as mulheres. 
Por isso é importante a partici-
pação das companheiras para 
defendermos os nossos inte-
resses”, enfatizou a diretora 
do Sindicato Creusa Oliveira. 

O objetivo deste seminá-
rio, é, além de reforçar a mo-
bilização por uma Campanha 
Salarial forte, discutir o for-
talecimento da participação 
das mulheres no ambiente de 
trabalho e na sociedade.

Combate à violên-
cia – Informações sobre 

violência, o papel de toda so-
ciedade para combate-la tam-
bém serão abordados no semi-
nário. Para isso, contaremos 
com a participação de Gleides 
Sodré, ex-diretora do Sindica-
to e militante nas causas de 
interesse das mulheres. 

Para participar, as inte-

ressadas e os interessados 
devem e inscrever até quinta-
-feira, 18, pelo SindiZap (11) 
9 6078-0209. Apesar de ser 
com foco para as mulheres, os 
homens também podem e de-
vem participar. Haverá trans-
porte das regiões de Cotia, Ta-
boão e Santana de Parnaíba. 

Mulheres discutem neste sábado, 20, seu 
papel na Campanha Salarial 

CAMPANHA SALARIAL

Seminário Regional: debate qualificado em Osasco

SEU DIREITO

Convenção garante 
complementação de 
auxílio previdenciário 

Algumas Convenções da cate-
goria, como Grupo 3, garantem ao 
trabalhador em gozo do auxílio 
previdenciário entre o 16º e 120º 
dia de afastamento, o recebimen-
to da diferença entre o salário 
nominal e valor pago pelo INSS, 
respeitando sempre o limite má-
ximo de sete vezes o menor Piso 
Salarial.

Também garantem o paga-
mento pelo mesmo período e 
base de valor, nos casos em que 
o trabalhador não tiver direito ao 
auxilio previdenciário ou aciden-
tário, por não ter completado o 
período de carência.

Para mais informações so-
bre este ou outro direito, entre 
em contanto pelo SindZap (11) 
96078-0209.  

Alka 3

Companheiros e compa-
nheiras que trabalham em fá-
bricas localizadas em Osasco 
utilizaram parte do sábado, 13, 
de folga para contribuir com a 
mobilização da campanha sa-
larial. O encontro aconteceu na 
sede, em Osasco.

“O encontro foi muito 
bom, discutimos informações 

importantes”, avaliou uma 
companheira da Wegflex. Um 
trabalhador da Lao enfatizou a 
importância de todos os traba-
lhadores se aproximarem do 
Sindicato. “Para mudar algo e 
melhorar o que já temos, pre-
cisamos ter consciência das 
nossas responsabilidades. Uma 
delas é participar mais de dis-

cussões como esta”, defendeu. 
O seminário aconteceu 

depois de uma bateria de se-
minários, que reforçou a mo-
bilização de diversos trabalha-
dores, como os que trabalham 
na Belgo, na In-Houss, Meritor, 
Construmonti, Alka 3, Ancae, 
CBFA, Golbal Moldes, Valvugás 
e na Lao. 

Meritor

Global Moldes (Rematec) CBFA

Mobilização da Campanha em Marília

A Campanha Salarial é 
unificada e envolve meta-
lúrgicos de todo o Estado 
de São Paulo. No mesmo 
sábado, 13, aconteceu o 2º 
Encontro Regional dos Me-
talúrgicos, em Marília, orga-
nizado pela Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de 
São Paulo. 

O presidente do Sindi-
cato, Gilberto Almazan (Ra-
tinho), e o diretor Jorge Na-
zareno, fizerem questão de 

participar. “A campanha sa-
larial tem uma importância 
grande para mantermos os 
direitos dos trabalhadores e 
conquistarmos um reajuste 
digno para a categoria”, en-
fatizou Ratinho.  

A vice-presidente (licen-
ciada) do Sindicato, Mônica 
Veloso, também passou pelo 
Encontro e destacou o quan-
to a crise econômica tem pe-
nalizado os trabalhadores, 
principalmente as mulheres.   

Encontro em Marília reuniu dirigentes sindicais do interior 

MULHER EM FOCO

Desemprego segue maior entre 
mulheres, negros e jovens

O desemprego explicita as 
desigualdades no país, conforme 
mostra o detalhamento da Pnad 
(Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios) Contínua divulga-
do na sexta-feira, 12, pelo IBGE. 
As taxas médias de desemprego 
variam de 5% a 15%, dependen-
do da unidade da federação, e há 
estados com 60% de informalida-
de, para uma média nacional, já 
alta, de 40%. A exclusão atinge 
principalmente jovens, negros e 
mulheres.

O desemprego tem taxa de 
7,5% entre os homens e sobe a 
11,6% no caso das mulheres. Tam-
bém fica abaixo da média nacio-
nal entre brancos (7,3%) e acima 
tanto para pretos (11,3%) como 

para pardos (10,8%), classificação 
usada pelo instituto. Quase dois 
terços dos desempregados (64,7%) 
eram pretos ou pardos. E a popu-
lação de 25 a 59 anos representa-
va 58,5% dos desempregados – os 
jovens de 18 a 24 anos, 31%. Para 
esse último grupo, a taxa de de-
semprego é mais alta (19,3%).

Rendimento desi-

gual - Estimado em R$ 2.652, o 
rendimento médio ficou estável 
no trimestre, mas teve queda de 
5,1% em um ano. Nesse período, 
a renda caiu nas regiões Nordes-
te, Sul e Sudeste. O rendimento 
médio das mulheres representa 
78,6% do recebido pelos homens. 
E ocupados de cor preta, 59% do 
rendimento médio dos brancos.

Desemprego tem taxa de 11,6% entre as mulheres
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PLR garantida para os companheiros da Lao e da AZZ 
SINDICATO NAS EMPRESAS auris.imprensa@sindmetal.org.br

A semana passada foi de 
conquista na Lao e na AZZ. 
Isto porque os trabalhadores 
conquistaram PLR (Participa-

ção nos Lucros e Resultado). 
Na Lao, a primeira pro-

posta feita pela empresa foi 
rejeitada logo na mesa de ne-

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

Sócios têm descontos em diversos serviços oferecidos por 
parceiros do Sindicato, como parques, escolas, faculdades 
e clínicas médicas. Acesse o QR-Code e conheça todos

DESCONTOS

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

João Batista coloca PLR em votação na AZZ
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SÃO PAULO

Ato cobra respeito ao Estado Democrático de Direito
A Faculdade de Direito da 

USP (Universidade de São Pau-
lo), no Largo de São Francisco, 
centro de São Paulo, foi palco, 
na quinta-feira, 11, da leitura 
de dois manifestos em defesa 
da democracia e do sistema 
eleitoral. A diretoria do Sindi-
cato esteve presente e somou 
força com demais lideranças 
sindicais, acadêmicos, políticos, 
empresários e artistas para en-
fatizar: “Ditadura nunca Mais”. 

“A história do Sindicato é 
forjada na luta em defesa do 
Estado Democrático de Direi-
to. No período da Ditadura, 
sofremos duas intervenções, 
diretores foram perseguidos e 
torturados. Resistimos. Defen-
der a democracia, o fortaleci-
mento dela foi, é e sempre será 
nosso compromisso”, enfatiza 
o presidente do Sindicato, Gil-
berto Almazan (Ratinho). 

LEITURA – A leitura 
da “Carta às Brasileiras e aos 
Brasileiros em defesa do Es-
tado Democrático de Direito”, 
organizada pela Faculdade de 
Direito da USP, aconteceu no 
Pátio das Arcadas, num clima 
de resistência e luta. Há 45 
anos da leitura da histórica 
Carta aos Brasileiros, em 1977, 
em repúdio à ditadura militar. 

“Nós, da USP, perdemos 
vidas preciosas durante um 
período de exceção, as cica-
trizes ainda são visíveis, vi-
das que foram ceifadas pela 
repressão ou livre pensamen-
to. Nesse período, perdemos 
47 pessoas que eram parte de 
nossa comunidade, nós não 
esquecemos e não esquece-
remos. Aqueles que rejeitam 
e agridem a democracia não 
protegem o saber, a ciência, 
o pensamento e não amam a 

universidade”, destacou. 
No ato na Faculdade de Di-

reito da USP também foi lido 
o Manifesto em Defesa da De-
mocracia e da Justiça, subscrito 
por mais de 100 entidades. Ou-

tras diversas pessoas discursa-
ram, entre elas Oscar Vilhena 
Vieira, advogado e membro da 
Comissão Arns e do Comitê do 
Manifesto, e Miguel Torres, pre-
sidente da Força Sindical. “A so-

ciedade civil não pode aceitar os 
ataques diários ao sistema elei-
toral nem admitir que o atual 
presidente da República desres-
peite a Constituição que jurou 
respeitar”, disse Miguel Torres. 

Diretoria presente em ato pela democracia

Estudantes na luta 

Faculdade de Direito lotada 

gociações. Só foi apresentada 
para os trabalhadores, quando 
a empresa melhorou o valor, 
que será pago em duas par-
celas. A primeira ainda neste 
mês, e a segunda em fevereiro 
de 2023, depois da apuração 
das metas. 

Na AZZ, o valor pode che-
gar a dois salários. O paga-
mento será em parcela única, 
em maio de 2023. 

Datainox em esta-
do de greve – Os com-
panheiros da Datainox es-
tão organizados por PLR. Na 

quinta-feira, 11, entraram em 
estado de greve para pressio-
nar a empresa a atender suas 
reivindicações.  

“Os trabalhadores têm 

consciência daquilo que têm 
direito. Por isso estão mobi-
lizados para fazer com que a 
empresa os atenda”, enfatiza o 
diretor Sertório. 

Datainox em estado de greve por PLR

PLENA SAÚDE 
Convênio Médico
Sócios do Sindicato têm acesso 
a valores especiais. Mais 
informações no 11 3651-7200


