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Acidentes 
matam 10 na 

região 
Após 10 mortes 
provocadas por 

acidentes de trabalho, 
Sindicato aciona 

Ministério do 
Trabalho. Fiscalização 

aconteceu nesta 
segunda, 26, na 

Cinpal, mas ainda não 
chegou à Multiteiner  

P.4

Os metalúrgicos de 
Osasco e região tem encon-
tro marcado nesta sexta-
-feira, 30, na sede do Sindi-
cato para discutir e aprovar 
os principais pontos da 

pauta de reivindicações da 
categoria. A assembleia vai 
começar às 18h. A presen-
ça de todos é fundamental, 
inclusive, para mostrar a 
nossa unidade aos patrões. 

Haverá transporte gratui-
to das subsedes até a sede.  
Em Santana de Parnaíba, 
transporte passará pelo 
Shopping Perestrelo e pela 
Engrecon. P. 3
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Assembleia discute 
pauta de reivindicações 
nesta sexta-feira, 30 

Cerca de 30 ficaram feridos na Multiteiner 

Consciência 
na hora de 
votar P. 2

Agenda pela 
inclusão P. 2

Proposta de PLR aprovada na Jomer

LUTO
10 vidas interrompidas em virtude das más condições de trabalho:

† Natalia de Arruda Silles, presente!     † Diana Amara da Silva, presente!
† Claudevan Correia Lima, presente!     † Letícia Lira de Oliveira, presente!

†Jucimara de Moraes Cezar, presente!     † Valquíria Aparecida da Silva, presente!
†Diego Ferreira Duarte, presente!     † Angela Rodrigues de Souza, presente!
†Iara da Silva Soares, presente!     † Ademar Aparecido de Souza, presente!

Companheiros da LAO são convocados para assembleia desta 6ª 

Organização garante PLR 
para mais companheiros P.3 



No próximo domingo, dia 2 de ou-
tubro, teremos a chance de dizer que 
tipo de país queremos por mais quatro 
anos e por um futuro bem mais longo. 
Para nós, que passamos a vida defen-
dendo direitos e qualidade de vida aos 
trabalhadores e trabalhadoras deste 
país, a escolha está clara sobre qual 
candidato estaremos depositando nos-
sa confiança através do voto. Vamos 
votar pela Paz e pelo respeito à Demo-
cracia. Vamos votar com consciência 
em quem já provou que sabe governar 
para os mais necessitados e por uma 
sociedade mais justa.

Também não podemos esquecer 
que estaremos votando em governa-
dores, senadores, deputados federais 
e estaduais. Todos são peças funda-
mentais no jogo político para tirar-

mos o país das trevas em que o atual 
governo o colocou.

Como sindicalistas também te-
mos candidaturas próprias e mais, 
candidaturas metalúrgicas que co-
nhecem bem as necessidades de nossa 
categoria profissional. É preciso que 
todos os trabalhadores entendam a 
importância de elegermos uma ban-
cada trabalhista forte no Congresso 
Nacional e nas Assembleias Estaduais 
para recuperarmos os direitos que os 
trabalhadores têm perdido nos últi-
mos anos.

Portanto, sairmos de casa no 
próximo domingo para votar não sig-
nifica apenas cumprirmos um dever 
cívico. Muito além disso, significa ele-
germos pessoas que representem de 
fato os interesses da enorme maioria 

trabalhadora que tem perdido seus 
direitos, seu poder aquisitivo e sua 
qualidade de vida. Resgatar tudo isso 
é nossa obrigação e será nas urnas, 
no próximo dia 02, que voltaremos a 
reconstruir nosso país rumo à felici-
dade e dignidade de todos aqueles que 
constroem nossas riquezas.

A luta da classe trabalhadora em 
defesa da vida e de seus direitos é diá-
ria. Na semana passada, perdemos 
dez companheiros e companheiras. 
Todos no mesmo dia, vítimas de aci-
dente de trabalho. Um morreu quan-
do fazia manutenção numa máquina 
na Cinpal. Nove foram vítimas de um 
desabamento na Multiteiner que dei-
xou cerca de 30 pessoas feridas.

Após pressão e intensa cobrança 
do Sindicato, na segunda, 26, quase 
uma semana depois do acidente, o Mi-
nistério do Trabalho esteve na Cinpal. 
Mas o da Multiteiner continua sem 
vistoria. Os acidentes são frutos das 
más condições de trabalho, somado a 
falta da fiscalização, e da falta de com-
promisso dos governantes com a saú-
de física e mental dos trabalhadores. 

Só com luta e mobilização pode-
remos reverter este cenário caótico, 

no qual também passa a nossa Cam-
panha Salarial. Somado a ele um país 
com grande saldo de trabalho precá-
rio, por meio do trabalho informal, e 
de desemprego. Cada ano, torna-se 
cada vez mais urgente defendermos 
os direitos previstos nas nossas con-
venções coletivas. E nos livrarmos 
das sombras da reforma trabalhista. 

O fato é que o Brasil que quere-
mos pode começar a ser desenhado a 
partir da decisão das urnas neste do-
mingo, 2, dia de eleição. Vai depender 
do nosso voto. Dificuldades sempre 
teremos, mas o tamanho delas pode 
variar conforme os homens e mulhe-
res que têm “tinta na caneta”: os (as) 
governantes. É comum todos estarem 
com os olhos voltados para os can-
didatos à Presidência da República. 
Mas também vamos escolher gover-
nador, senador e deputados estadual 

e federal. É preciso prestar muita 
atenção. É preciso votar em quem tem 
compromisso com as nossas lutas. 

Vamos juntos lutar por dignida-
de, por saúde e segurança no local de 
trabalho, por ampliação dos nossos 
direitos, por um Brasil melhor. Dia 2, 
trabalhador vota em trabalhador! 
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Há 36 anos, acidente de trabalho 

que matou oito trabalhadores e 

deixou vários feridos na BBC era 

destaque do OI (Operário Inteiro) 

MISSÃO  “Organizar e defender os trabalhadores  
respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como  
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.

EXPEDIENTE

DÚVIDAS  contato@sindmetal.org.br
Acesse o site: www.sindmetal.org.br
Facebook: sindmetal
Twitter: @sindmetalosasco
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Rua Ribeirão Preto, 397
Vila Iasi – Telefone: (11) 4137-5151

METALCLUBE
facebook/metalclube.sindmetal
Telefone: (11) 3686-7401

COLÔNIA 
Localizada em Caraguatatuba.
Reservas pelo (11) 3651-7200. 

METALCAMP
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baixa temporada. Telefone: (11) 3686-7401
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GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
gilberto@sindmetal.org.br

Luta pela vida e direitos é diária .

ARQUIVO SINDMETAL

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) as mulheres representam 
53% do eleitorado brasileiro, mas ocupam apenas 15% da Câmara dos 
Deputados, 17% das Câmaras Municipais, 12% do Senado e 12% das 
prefeituras. Nestas eleições, este cenário pode ser alterado

MULHER
EM FOCO 

Por um Voto de Categoria!.

CLAUDIO MAGRÃO 
Secretário Geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Fique de olho nos eventos 
pela inclusão

Diálogo - Na quarta-
-feira, 5, a partir das 9h30, 
acontece o 2º Diálogo sobre 
Diversidade, com foco na 
questão de gênero. O even-
to será online, as inscrições 
vão até o dia 30/09 pelo e-
-mail ecidadania@ecidada-
nia.org.br.

APAE Barueri - 
Na quinta-feira, 6, a APAE 
Barueri promove café da 
manhã sobre inclusão e em-
pregabilidade, das 9h às 11h. 
Com apoio do Sindicato e do 
Espaço da Cidadania, a ativi-
dade vai contar com depoi-
mentos dos jovens com defi-
ciência intelectual e autismo, 

experiências vivenciadas e 
orientações de José Carlos do 
Carmo (Kal), coordenador do 
Projeto de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência da Su-
perintendência Regional do 
Trabalho de São Paulo. 

As inscrições podem ser 
feitas pelo e-mail ecidada-
nia@ecidadania.org.br.

LUTO –  Perdemos 
em 18 de setembro o profes-
sor Romeu Sassaki, aos 84 
anos. Considerado o “pai da 
inclusão”, ele dedicou mais 
de 60 anos a esta causa. Sas-
saki também colaborou com 
várias iniciativas do Espaço 
da Cidadania.

Sassaki parte, mas deixa um grande legado de luta pela inclusão 

GIRO POLÍTICO

Eleições 2022 – Domingo, 2, é dia de mudar o rumo 
do país, escolhendo quem está do lado do trabalhador. Le-
vantamento do DIAP (Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar) mostra que 49,6% do Congresso, so-
mando deputados e senadores, votaram contra pautas que 
beneficiavam os trabalhadores. Por isso, nestas eleições, é 
essencial fortalecer a representação dos trabalhadores, ele-
gendo parlamentares que tenham histórico e compromisso 
com os nossos direitos. 

Presidente – Pesquisa Ipec divulgada nesta segun-
da-feira, 26, encomendada pela Globo, mostra que Lula está 
perto de vencer no primeiro turno. Segundo ela, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções 
de voto, enquanto Jair Bolsonaro (PL) aparece com 31%. 
Esta pesquisa do Ipec está registrada junto ao TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) sob o número BR-01640/2022. O levan-
tamento entrevistou 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de 
setembro. [Fonte: G1]
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A CIPA passa a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. A 
mudança consta na Lei nº 14.457, publicada na quinta-feira, 22, no Dário Oficial da União. 
Entre outras determinações, ela estabelece medidas de prevenção e de combate ao 
assédio sexual e a outras formas de violência a serem adotadas no âmbito da CIPA 

MUDANÇAS 
NA CIPA 

Com o Sindicato, mais metalúrgicos de 
Osasco e região conquistam PLR

CAMPANHA SALARIAL 

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

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

Os metalúrgicos de Osasco 
e região têm encontro marcado 
nesta sexta-feira, 30, para discu-
tir e aprovar os principais pontos 

da pauta de reivindicações. A as-
sembleia vai começar às 18h, na 
sede do Sindicato. A participação 
da categoria é fundamental. 

CIPA renovada na Alvenius 
Na semana passada, o Sin-

dicato acompanhou o processo 
eleitoral da CIPA (Comissão In-

terna de Prevenção de Aciden-
tes e de Assédio) na Alvenius. 
O conjunto dos trabalhadores 

elegeram os seguintes compa-
nheiros e companheiras para 
o mandato de 2022/2023: Para 

titulares, Emerson Aparecido 
Rezende, Genildo Lima dos 
Santos, Lucas Penha de Paula. 

Para suplentes, Wanderley Pe-
reira de Sales e Mauricio Fer-
reira de Lima.

Metalúrgicos da região definem pauta de 
reivindicações nesta sexta 

Neste período, os trabalha-
dores e trabalhadoras costumam 
dar maior atenção para as cláu-
sulas econômicas, mas defender 
a Convenção também é extre-
mamente importante. “Precisa-
mos manter a nossa convenção 
coletiva forte, manter os direitos 
já consolidados em anos de lu-
tas. Como sempre digo: nossa 
mobilização vai ditar o tom das 
negociações”, alerta o presidente 
do Sindicato, Gilberto Almazan 
(Ratinho). 

Nas portas das fábricas, para 
reforçar a mobilização, a dire-
toria tem reforçado a convoca-
ção para a assembleia. Haverá 
transporte das subsedes: saída 

às 17h do posto do KM 45 (Var-
gem Grande Paulista), às 17h30 
da subsede de Cotia, e às 17h30 
da subsede de Taboão da Serra. 
Em Santana de Parnaíba trans-
porte passará pelo Shopping Pe-
restrelo e pela Engrecon.

Seminário na Praia 
Grande – A mobilização da 
Campanha Salarial ganhou força 
no seminário geral, organizado 
na Praia Grande. Trabalhado-
res e trabalhadoras de Osasco e 
região representantes de 21 em-
presas participaram do encontro 
que discutiu o cenário político e 
econômico atual do país. 

Cenário que vai refletir nas 
negociações e foi compartilha-

do por Fausto Augusto Junior, 
diretor técnico do Dieese (De-
partamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconô-
micos), que também destacou 
que o debate político é o debate 
econômico. 

“As nossas escolhas políticas 
vão impactar inevitavelmente 
nas questões econômicas e so-
ciais do nosso país. Estamos com 
uma inflação alta, uma taxa de 
câmbio alta, alta taxa de juros e 
alta taxa de desemprego. O de-
bate político é um debate econô-
mico, é um debate de dinheiro”, 
alerta Fausto. 

Por isso que o voto com cons-
ciência é urgente. Disposição de luta reforçada na Praia Grande

Os últimos dias foram re-
pletos de negociações vitorio-
sas que renderam acordos de 
PLR para companheiros e com-

panheiras de empresas como 
Alka3, Bomax, Cinpal, Danfoss, 
Prodec e Jomer. 

Os acordos são resultados 

da organização e confiança da 
categoria no Sindicato e nas co-
missões de PLR. Fique atento, 
a PLR é um direito que, para 

valer, precisa da pressão dos 
trabalhadores. Se você ainda 
conquistou a sua, fortaleça a 
organização na fábrica. Conte 

com o Sindicato. A sua articu-
lação pode começar pelo Sin-
dZap (11) 9 6078-0209. Mande 
uma mensagem para gente.

Na Cinpal, pagamento da 1º parcela será em outubro Trabalhadores da Alka 3 aprovam PLR PLR na Bomax é 11,09% maior que a do ano passado

PLR aprovada na Danfoss do Brasil Companheiros da Danfoss Power aprovam PLR PLR na Prodec será paga em parcela única
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Seis anos depois de o Senado ter aprovado o impeachment de Dilma Rousseff 
baseado nas chamadas “pedaladas fiscais”, o MPF arquivou o inquérito civil 
movido contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega que investigava 
supostas irregularidades

Tragédia: 10 trabalhadores perdem a vida 
em acidentes de trabalho 

Um desabamento na Multi-
teiner, em Itapecerica da Serra, 
provocou a morte de sete traba-
lhadoras e dois trabalhadores, 
com média de 29 anos e meio. O 
acidente de trabalho que aconte-
ceu na terça-feira, 20, deixou cer-
ca de 30 pessoas feridas. No mes-
mo dia, um acidente na Cinpal 

Matriz tirou a vida de um com-
panheiro e deixou três feridos. 

Na Multiteiner, o acidente 
de trabalho aconteceu quando 
a empresa desviou de suas fun-
ções 64 funcionários para que 
ficassem reunidos num “auditó-
rio” construído de forma irregu-
lar - já que não estava no projeto 

original -, num mezanino, locali-
zado num dos galpões da unida-
de. Segundo informações apura-
das e divulgadas pela imprensa, 
no momento, Jones Donizete, 
candidato a deputado estadu-
al (Solidariedade), e Ely Santos 
candidata a deputada federal 
(Republicanos), conversavam 
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SEU DIREITO

De acordo com o artigo 22 
da Lei 8213/91, as empresas de-
vem comunicar o acidente do 
trabalho à Previdência Social 
até o primeiro dia útil seguin-
te ao do acidente e, em caso de 
morte, de imediato, à autorida-
de competente. O não cumpri-
mento pode gerar multa. 

A Lei ainda prevê que a 
empresa deverá fornecer uma 
cópia da CAT ao acidentado ou 

seus dependentes, bem como 
ao sindicato representante da 
categoria.

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

HELLO PARQUE 
Parque Multimídia 
Ingressos por R$ 69,00 (validade 
05/02/2023) na sede. 
Crianças a partir dos 2 anos são 
pagantes. 
Necessário realizar agendamento. 
Local: Shopping SP Market (Av. 
das Nações Unidas/SP)
+ Informações: https://hello-
park.com.br/saopaulo

PARQUE DA 
MÔNICA 
Ingressos individuais por R$ 95,00 
(validade 05/02/2023) na sede.
Crianças a partir dos 2 anos são 
pagantes. 
Necessário realizar agendamento.
Local: Shopping SP Market (Av. das 
Nações Unidas/SP)
+ Informações: parquedamonica.com.br

HOPI-HARI
Ingressos individuais por 
R$ 112,50 (validade 
15/11/2022) na sede.
Válido para Noite do Horror. 
Local: Rodovia dos Bandeirantes, 
KM 72, Moinho, Vinhedo/SP. 
+ Informações: www.hopihari.
com.br

SAÚDE E SEGURANÇA

com os trabalhadores no local.  
“Exigimos que os órgãos 

competentes tomem as medidas 
cabíveis, já que a prevenção não 
foi possível ser feita a tempo há-
bil”, destaca o diretor Marcelo, 
que também faz parte da direção 
do Diesat (Departamento Inter-
sindical Estudos Pesquisas de 
Saúde e Ambientes de Trabalho). 

Já na Cinpal, Ademar Apare-
cido de Souza, de 63 anos, estava 
fazendo manutenção em uma 
máquina no setor de forjaria, 

quando uma peça caiu sobre ele, 
provocando sua morte. José Cé-
lio Barbosa Vargas, de 54 anos, 
também estavam lá, e outros 
dois trabalhadores. Entres eles, 
José foi o único hospitalizado, 
sofreu fraturas, mas já teve alta.

“Mais uma vez um traba-
lhador perde a vida por conta 
de trabalho que pelo que vimos 
não oferecia qualquer seguran-
ça aos trabalhadores”, enfatiza 
o diretor do Sindicato Marcel 
Simões.  

Desabamento aconteceu em auditório improvisado

Companheiros do setor de forjaria fazem um minuto de silêncio pela morte de Ademar

Empresas são 
obrigadas a emitir CAT 

Cinpal é fiscalizada; Acidente na Multiteiner 
ainda aguarda auditores

Sindicato acionou órgãos 
competentes para fiscalizar a 
empresa e analisar os aciden-
tes. Nesta segunda-feira, 26, 
um auditor fiscal do Ministério 
do Trabalho e Previdência vin-
do de Bauru esteve na Cinpal, 
junto de um representante do 
MPT (Ministério Público do 
Trabalho). Os diretores Marcel 
e Marcelo acompanharam o 
processo de vistoria. 

Segundo eles, o auditor 
fez vários questionamentos à 
empresa sobre o acidente, os 
quais deverão ser respondidos 

em 8 dias. Vale lembrar que, 
só neste ano, este é o segundo 
acidente fatal que ocorre na 
Cinpal. 

Multiteiner sem 
fiscalização – Enquanto 
isso, mesmo com o grande nú-
mero de mortes, o Ministério 
do Trabalho ainda não com-
pareceu à Multiteiner. A falta 
de auditores fiscais é uma das 
justificativas para a demora. 
Alguns veículos de comunica-
ção publicaram que há feridos 
sem registro. A gravidade só 
aumenta.

Até o momento, a Multitei-
ner não atendeu o Sindicato, 
que exige a emissão das CATS 
(Comunicação de Acidente de 
Trabalho) de todos os traba-
lhadores (mortos e feridos). 

“As más condições de tra-
balhado, somada a falta de au-
ditores fiscais e de estrutura 
dos órgãos fiscalizadores, pre-
judicam o combate aos aciden-
tes de trabalho. Em todo país, 
os números são preocupantes. 
Este descaso com a vida dos 
trabalhadores precisa aca-
bar”, desabafa Marcelo.  

SINDICATO ACIONA AUTORIDADES E TRANSFORMA LUTO EM LUTA
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