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Mulheres vão reforçar luta por 
igualdade de gênero; participe!
Estação vai discutir comunicação, empoderamento e terá atrações para 
filhos das companheiras P. 3

Dirigentes sindicais organizam 
seminários sobre reindustrialização

Objetivo é ampliar o debate sobre os impactos das novas tecnologias e transição 
justa em todo processo industrial P.4

APresidente do Sindicato, Gilberto Almanzan (Ratinho), e diretores da entidade contribuíram com a discussão 
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Sindicato e 
Nanquim-
Narayama devem 
criar plano de 
resoluções P.4

Gestora de RH 
compartilha 
experiência de 
décadas P.2

18/03, DAS 9H ÀS 17H, NO METALCAMP 

Organização na Cinpal  

A Marcelo organiza trabalhadores da Cinpal

Trabalhadores e trabalhadoras elegem membros 
para Comissão de PLR. Na Fábrica 3, CIPA é formada 
pela primeira vez. P.4

Faltam 20 semanas



A jornada de luta das mulheres é 
uma trajetória para ocupar espaços. 
Neste sentido, muito já avançamos. 
Mas o machismo estrutural ainda nos 
coloca em cargos de baixa remunera-
ção e, quando isso não acontece, mes-
mo desempenhando a mesma função 
que um homem, o salário é menor. 
Claro, existem as raras exceções. 

Na última semana, o presidente 
Luis Inácio Lula da Silva disse que 
apresentará, em 08 de março, uma lei 
para garantir salário igual entre ho-
mens e mulheres na mesma função. A 
decisão será um avanço social. O for-
talecimento da democracia no Brasil 
passa pela aprovação de igualdade 
salarial entre homens e mulheres. 

Vivemos numa sociedade em que, 
segundo do Dieese, 50,8% dos lares 
são chefiados por mulheres. Ou seja, 

contribuímos para o desenvolvimen-
to e crescimento econômico, dentro 
da estratégia de marcado de traba-
lho. No entanto, nem sempre somos 
reconhecidas profissionalmente na 
hora de receber os “vencimentos” de 
forma igual. Isso desencadeia uma 
série de fatores que aprofundam a de-
sigualdade. Gera preconceito e discri-
minação dentro da empresa. 

Passamos por um período que, 
embora tivéssemos avanços e dispo-
sitivos de legislação importantes que 
permitiam a construção do diálogo, 
após o golpe (2017) perdemos este 
espaço. Isso trouxe um cenário de re-
trocesso muito grande. Então quando 
temos do novo governo, já no início 
de mandato, o reconhecimento do 
papel das mulheres na econômica, no 
desenvolvimento e no crescimento do 

país, isso é, sem dúvidas, um grande 
avanço. 

Neste 8 de março, vamos ganhar 
uma importante aliada a nossa luta: 
a “Lei da Igualdade Salarial”. E será a 
nossa luta e vigilância que tornará a 
prática em justiça social a sociedade 
equanime que desejamos. Igualdade 
salarial já.

Queremos uma política indus-
trial que atenda às necessidades da 
população. Para isso, precisamos 
discutir esta questão sobre a ótica 
dos trabalhadores e, claro, com a 
responsabilidade que o tema merece. 

Primeiramente, é sempre bom 
destacar que ninguém é contra o 
avanço tecnológico. Ele vai aconte-
cer de qualquer modo, então que seja 
de forma respeitosa com todos os 
envolvidos. Em reunião na Força Sin-
dical, dirigentes de diversas regiões 
destacaram a importância deste 
diálogo por uma indústria forte, com 
manutenção e ampliação de direi-
tos. Precisamos, então, discutir uma 
transição justa, porque não podemos 
permitir que funções se acabem no 
meio dos avanços. 

Osasco, é um importante exemplo 
disso. Hoje conhecida como a cidade 

do cachorro quente, já foi palco das 
maiores indústrias do Brasil. A Co-
brasma, fabricante de trens, era uma 
delas. Empregava milhares de traba-
lhadores. A falta de uma política for-
te, pensada na indústria nacional, a 
fez fechar as portas. E, hoje, estamos 
importando trem de fora do país. 

Então, discutir política indus-
trial, é pensar em todas possibilida-
des. Precisamos cobrar do governo 
federal que esta discussão também 
aconteça com o movimento sindi-
cal. O objetivo, claro, é garantir os 
empregos e a qualidade de vida da 
população. 

Sendo assim, precisamos discutir 
não só a política industrial, mas os 
desdobramentos dela e da reindus-
trialização. Para isso, vamos orga-
nizar com outras entidades, Central, 
Federação e Confederações seminá-

rios para discutirmos estes assuntos 
(Leia pag 4).

Vamos juntos participar da luta 
pelo desenvolvimento dos mais di-
versos ramos da indústria, da garan-
tia do fortalecimento da produtivo, 
do meio ambiente, da geração e am-
pliação de empregos. 
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Há 9 anos, companheiras da 

Epson participavam de assembleia 

pela igualdade e direitos das 

mulheres
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Juntos na luta por uma indústria forte.

ARQUIVO SINDMETAL

2.423 casos de violência contra a mulher foram registrados em 2022. Ou 
seja, a cada quatro horas ao menos uma mulher foi vítima de violência. Deste 
total, 495 terminaram em morte. Os dados são da Rede de Observatórios da 
Segurança, que analisou sete estados brasileiros, incluindo São Paulo 

VIOLÊNCIA 

Igualdade Salarial, já! 

Duas décadas na
Gestão de Pessoas 

Rosana Sacillotto come-
çou a trabalhar em 2001 no 
Centro de Solidariedade, em 
Osasco. Fazia cadastro de 
pessoas desempregadas, re-
crutamento e seleção para 
vagas. Foi em maio de 2004 
que surgiu um convite para 
trabalhar na área de Recur-
sos Humanos do Sindicato. 
Na época, ela estudava ad-
ministração, já tinha conhe-
cimento na área, e ingressou 
numa pós-graduação em 
gestão de pessoas. 

Lorem IpsumRosana Sacillotto

.

MULHER EM FOCO

Á frente do setor há 
duas décadas, ela coorde-
na todos os trabalhadores e 
trabalhadoras que atuam na 
sede, subsedes, Metalclube 
o Metalcamp. “Nesta área, 
é importante ter um olhar 
muito clínico e, claro, gostar 
e respeitar as pessoas, Cada 
uma é diferente, precisamos 
sempre tentar entender a 
melhor forma de conversar, 
abordar. Estes são os cami-
nhos para uma gestão efi-
caz”, compartilha. 

Para ela, é um privilégio 
ser responsável pela área de 
gestão. “Sabemos que o mer-
cado de trabalho ainda é 
machista, é costumeiro que 
posições mais altas sejam 
dadas a homens. Mas isso é 
uma questão de as empresas 
darem mais espaço e opor-
tunidade para as mulheres, 
porque somos capazes, tan-
to quanto os homens”. 

Diretoria tem nova 
organização regional

Para aprimorar o diálogo 
com a categoria e a luta por di-
reitos, a diretoria do Sindicato 
fez algumas mudanças na sua 
atuação regional. Agora, são 
cinco áreas ou regiões de atu-
ação, com a redistribuição de 
diretores, diretoras e assesso-
res sindicais (conheça abaixo). 

A mudança foi tomada du-

rante Planejamento da Direto-
ria para 2023, que aconteceu 
de quinta-feira, 02, a sábado, 
04, na Colônia de Férias do 
Sindicato, em Caraguatatuba. 
“As mudanças são necessárias 
para fortalecer as lutas por 
direitos”, explica o presidente 
do Sindicato, Gilberto Alma-
zan (Ratinho). MÔNICA VELOSO

Vice-presidente do Sindicato

bianca.imprensa@sindmetal.org.br 
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A partir de agora, as mulheres podem solicitar o procedimento de laqueadura 
sem a autorização prévia do marido. A mudança consta na Lei 9.263 de 1996, 
que regula o planejamento familiar. Também houve mudança na idade mínima 
para a realização da cirurgia voluntária, que diminuiu de 25 para 21 anos.

DIREITO DE 
ESCOLHA 

Informação e diversão vão marcar 4ª Estação Mulher
EMPODERAMENTO 

Em 18 de março, as me-
talúrgicas sócias do Sindica-
to terão um sábado especial, 
com informação, conheci-
mento, lazer e diversão, na 4ª 
Estação Mulher Metalúrgica. 
Cada companheira terá direi-
to a levar dois filhos/filhas, 
desde que tenham de 04 a 12 
anos de idade. O encontro vai 
acontecer no Metalcamp, em 
Cotia, das 9h às 17h, em duas 
etapas. 

Neste ano, o tema da Es-
tação é “Comunicação e Em-
poderamento Feminino”. 
Isto porque a comunicação é 
direito essencial para o em-
poderamento das mulheres. 
Esta será a principal discus-
são no período da manhã. 

“Não se empodera nin-
guém sem garantir acesso à 

Inscreva-se até 
15 de março 
com uma das 
diretoras, 
diretores ou 
pelo SindZap 
(11) 9 6078-0209

Haverá transporte 
gratuito para as 
inscritas
Saídas:

• Sede, Osasco, às 7h

• Subsede de Cotia, 
às 7h30

• Posto Shell 45, 
em Vargem Grande 
Paulista, às 7h30

• Subsede de Taboão 
da Serra, às 7h30

• Shopping Perestrelo, 
Santana de Parnaíba, 
às 7h

Para abordar 
esta temática, 
a atividade vai 
contar com 
palestras de 
Raquel Baster, 
Jornalista e 
Representante 
do Intervozes, 
e Camila Ikuta 
Socióloga e 
Técnica do 
Dieese.

comunicação, que dá visibi-
lidade e condições de valori-
zar o que é de fato é essencial 

para a vida das mulheres”, 
avalia a vice-presidente do 
Sindicato, Mônica Veloso. 

Na parte da tarde, após 
o almoço, as mulheres e as 
crianças poderão desfrutar da 
piscina do Metalcam e apro-
veitar a paisagem para rela-
xar. 

Atrações para as 
crianças

Além de alimentação 
e banho de piscina 
(parte da tarde), 
as crianças terão 
um momento de 
recreação, por meio 
de brinquedos, e 
oficina cultural. Vale 
lembrar que, antes 
de usar a piscina, as 
usuárias e usuários 
deverão passar por 
exame. 

VISÃO

“A sociedade precisa 
reconhecer o papel 
que a comunicação 
pode desempenhar 
na conquista da 
igualdade de gênero e 
no empoderamento das 
mulheres, através de 
uma abordagem que 
elimine os estereótipos”
Creusa de Oliveira
Diretora do Sindicato 

“A comunicação pode ser 
um grande instrumento 
para que as mulheres 
ocupem mais cargos de 
liderança”, 
Joice Sampaio 
Diretora do Sindicato

“Não podemos ser, aquilo 
que não podemos ver. 
Por isso é tão importante 
debater a abordagem da 
mulher pela mídia de 
forma geral”,
Jeane Nilo 
Diretora do Sindicato

“Queremos que as 
mulheres sejam 
valorizadas e 
reconhecidas pelo seu 
profissionalismo e pela 
sua capacidade. Por isso, 
precisamos barrar o 
preconceito”, 
Etelvina Guimarães
Diretora do Sindicato
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das 9h às 17h
no Metalcamp 
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Nesta quarta-feira, 8, o governo federal vai lançar um pacto 
nacional de enfrentamento ao feminicidio. A ação foi divulgada 
pela Ministra da Mulher, Cida Gonçalves. [Fonte: Estado de Minas] 

Entidades sindicais debatem reindustrialização, 
novas tecnologias e transição justa 

COMBATE À 
VIOLÊNCIA 

Certos de que os traba-
lhadores e trabalhadoras pre-
cisam se apropriar das novas 
tecnologias e discutir o futuro 
da indústria no país, dirigen-
tes ligados à Força Sindical 
organizam uma série de semi-
nários para tratar destas ques-
tões. O pontapé inicial foi dado 
em 1º de março, num encontro 
presencial e virtual, que reu-
niu lideranças do setor meta-
lúrgico, químico e frentista. 

A questão da transição 
justa também foi muito deba-

tida na reunião. O desenvolvi-
mento tecnológico é uma rea-
lidade, mas políticas públicas 
devem ser pensadas para que 
com o avanço tecnológico tam-
bém aconteça a ampliação de 
empregos. 

“O futuro dos empregos 
nas indústrias que temos hoje 
é uma preocupação muito 
grande, mas também preci-
samos fazer uma discussão 
sobre o meio ambiente, que 
é necessária. Quais alternati-
vas são mais vantajosas e que 

degradam menos o meio am-
biente? Têm muitas questões 
que precisamos pensar”, aler-
tou o presidente do Sindicato, 
Gilberto Almazan (Ratinho). 

A reunião foi coordenada 
pela vice-presidente da CNTM 
(Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos), 
Mônica Veloso, que também é 
vice-presidente do Sindicato. 
“Precisamos fazer uma discus-
são ampliada, perceber a com-
plexidade que o assunto exige. 
Uma reunião é insuficiente 
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Nanquim-Narayama se compromete a negociar com Sindicato
SINDICATO NAS EMPRESAS

Debate reuniu lideranças sindicais de todo Brasil 

para que a gente possa tomar 
decisões que são importantes 
e fundamentais. Vamos, então, 
envolver os setores da nossa 

cadeia produtiva e organizar 
seminários para darmos pas-
sos importantes”, enfatizou 
Mônica Veloso. 

Em mesa redonda, mediada 
na sexta-feira, 03, pela Superin-
tendência Regional do Trabalho 
e Emprego do Estado de São 
Paulo, a Nanquim-Narayama se 
comprometeu a fornecer infor-
mações, através de documenta-
ção , e a negociar uma série de 
itens com o Sindicato. Na reu-
nião online, o diretor Marcelo 
Mendes e o assessor sindical 
Francieldo Aquino representa-
ram os ex e atuais trabalhado-
res e trabalhadoras da empresa. 

Com isso, um cronograma 
será criado para dar andamento 

as seguintes pautas: liquidação 
das parcelas faltantes de reco-
lhimento e liberação do FGTS; 
liquidação do pagamento das 
verbas rescisórias de demitidos 
e demitidas; negociação sobre 
banco de horas; regularização 
dos depósitos pendentes do INSS 
para acesso dos trabalhadores e 
trabalhadoras. 

“O diálogo está aberto, ago-
ra é acelerar as negociações 
porque os ex-trabalhadores e 
ex-trabalhadoras precisam re-
ceber suas verbas, e os demais 
direitos”, destaca Marcelo. Votação Comissão 

Membros para Comissão de PLR são eleitos na Cinpal
Os trabalhadores e traba-

lhadoras da Cinpal matriz, fá-
brica 2 e fábrica 3 elegeram, 
na última semana, os mem-
bros para a Comissão da PLR 
(Participação nos Lucros e Re-
sultados) que vão participar 
das negociações sobre o assun-
to junto com o Sindicato.

A comissão é formada por 
sete trabalhadores. Os dire-
tores Marcel Simões, Lucas e 
Welligton Assunção acompa-
nharam todo o processo da vo-

tação. “A formação da comis-
são é importante, pois garante 
que todos os setores da fábrica 
sejam representados, facili-
tando assim as negociações e 
garantia de transparência, ” 
avalia o diretor Marcel. 

CIPA na Cinpal – Avanço. 
Pela primeira vez, a fábrica 
3 da Cinpal terá sua própria 
CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes). A Co-
missão é composta por quatro 
titulares e dois suplentes.  


