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Direitos e reajuste garantidos 
para mais metalúrgicos 

Dirigentes sindicais assinam acordo coletivo da Campanha Salarial com o Grupo 2
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Nos últimos dias, 
foram fechados mais 
acordos da Campanha 
Salarial que incluem a 
reposição da inflação, 
que ficou em 6,46% 
para o período da nossa 
data-base, de acordo 
com o INPC (Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor). Além 
disso, a renovação da 
Convenção Coletiva e 
15% de abono salarial. 
Confira os detalhes dos 
acordos já assinados e 
fique atento às datas e 
valores e, em caso de 
desrespeito, procure 
um dos diretores ou 
diretoras do Sindicato. 
P.3

Pagamento do Abono começa a ser pago nesta quarta-feira, 30; veja quando é o seu 

Os diretores buscam 
negociação direto com 
aquelas empresas que 
são filiadas aos grupos 

patronais que não fecharam 
acordo da Campanha 
Salarial. Mobilização é 
para que todos tenham os 

mesmos direitos. Já tem 
acordo garantido no Grupo 
JL (na foto), no Anderson 
Ferreira e na Metalfoto. P.4

Sindicato busca acordo com empresas do G10

José Roberto apresenta proposta no Grupo JL

Saiu acordo de PLR 
para os companheiros 

e companheiras da 
Conaut e da BPN (foto 

ao lado). As conquistas 
são resultados da 

organização. Tem novo 
delegado sindical na 

Forjafix. P.4 Everaldo coloca PLR em votação na BPN

Espaço realiza Encontro Anual P.4PLRs  são 
fechadas na 

região

FE
R

N
A

N
D

O
 V

IE
IR

A

B
IA

N
C

A 
LA

G
E

 
A

LE
X

 D
A 

FO
R

Ç
A 



Uma menina ou mulher é estu-
prada a cada 10 minutos. Três mu-
lheres são vítimas de feminicídio a 
cada um dia. Uma travesti ou mu-
lher trans é assassinada no país a 
cada dois dias. 26 mulheres sofrem 
agressão física por hora. Os dados 
são do Brasil e fazem parte do Cro-
nometro da Violência, criado pela 
Agência Patrícia Galvão. Compar-
tilho eles com você para ressal-
tar a importância da campanha 
mundial “16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra Meninas e 
Mulheres”, que teve início na sex-
ta-feira, 25. 

Enfrentar o problema implica 
na eliminação de todas as formas 
de violência. Para isso, precisamos 
acabar com o machismo, que his-

toricamente mata meninas e mu-
lheres. E, claro, avançarmos na 
luta pela equidade de gênero. Pode 
não parecer, mas a desigualdade 
entre homens e mulheres no mer-
cado de trabalho, também é uma 
violência contra nós mulheres que, 
muitas vezes, nos sentimos desva-
lorizadas diante de atitudes que 
menosprezam a nossa inteligência 
e capacidade. 

No Brasil, avanços foram con-
quistados, mas nos últimos anos 
eles foram gradualmente retira-
dos. Nesse sentido, ainda ocu-
pamos uma posição no ranking 
mundial onde a violência contra as 
mulheres é muito elevada. 

Para mudar isso, também é 
preciso que as mulheres ocupem os 

espaços de poder, para que políti-
cas sejam criadas, fortalecidas e se 
efetivem em transformação social, 
de fato. Desta forma, não tenho dú-
vidas, tornaremos 16 dias em 365. 

Começamos a semana com um 
saldo positivo na Campanha Sala-
rial: temos acordo fechado com pra-
ticamente todos os grupos patronais. 
Apesar das dificuldades, conquista-
mos a reposição da inflação, abono 
salarial de 15% e a renovação da 
Convenção Coletiva. 

O resultado foi conquistado 
por meio de muita luta, vencemos a 
choradeira do patrão. Muitos não 
queriam dar nem a reposição da in-
flação. Mas avançamos, e isso é fruto 
da mobilização que construímos des-
de junho. No entanto, as nossas lutas 
não se encerram por aqui. 

Além de buscar negociação 
com as empresas que fazem parte 
daqueles grupos que não fecharam 
acordo, como Grupo 10, precisamos 
aumentar a luta na defesa de direitos 
básicos. Tem patrão desrespeitan-

do, por exemplo, registro formal do 
trabalhador (leia ao lado). Isso não 
pode acontecer. Tem empresa que 
não tem investido em segurança, e 
tem colocado a saúde física e mental 
dos trabalhadores e trabalhadoras 
em risco. Precisamos denunciar, e 
mudar este cenário. 

É por isso, e por muito mais, que 
nesta terça-feira, 29, parte da dire-
toria deste Sindicato vai à Brasília 
participar do Seminário das Centrais 
Sindicais. Vamos porque queremos 
mais, exigimos mais direitos e pro-
teção para a classe trabalhadora. 
Precisamos garantir que boa parte 
da Pauta da Classe Trabalhadora, 
aprovada na Conclat, se torne reali-
dade nos próximos anos. Para isso, 
também precisamos e vamos discu-
tir o futuro do movimento sindical 
brasileiro. 

Temos ainda muitos desafios a 
vencer. Com luta e organização, che-
garemos lá. Vamos juntos fortalecer 
a nossa jornada em defesa da classe 
trabalhadora. Acompanhe os aconte-
cimentos em Brasília pelos meios de 
comunicação do Sindicato.
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Há 17 anos, centrais 

manifestavam em Brasília pelo 

aumento do salário mínimo 
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os princípios para a construção de uma sociedade justa”.
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A luta segue firme .

ARQUIVO SINDMETAL

R$ 250 bilhões é o montante que o 13º salário deve injetar na economia do 
país em 2022, segundo análise do Dieese. Só na região são 3.5 bilhões. Os 
trabalhadores que ainda não receberam a primeira parcela, devem receber 
nesta quarta-feira, 30 [Fonte: RAIS-Caged]

DINHEIRO
NO BOLSO 

É preciso tornar 16 dias em 365.

MONICA VELOSO
Vice-presidente do Sindicato e 

Secretária da Mulher de Osasco

Sindicato intervém e Top 
Dutos regulariza contratos 

Ação fiscal do Ministério 
do Trabalho, solicitada pelo 
Sindicato, garantiu a con-
tratação formal de 24 traba-
lhadores na Top Dutos, em 
Osasco. Até então, os com-
panheiros trabalhavam sem 
registro e sem condições de 
segurança. 

A denúncia foi feita por 
mensagem enviada pelo Sin-
dZap (11) 9 6078-0209. Nela, 
além de informar sobre a au-
sência de registro, a pessoa 
comunicava a ocorrência de 
um acidente. 

Os auditores fiscais en-
contram diversas irregu-

laridades, como o descum-
primento das NRs (Normas 
Regulamentadoras) 10, 12, 
13 e 07, desrespeito em re-
lação a registro, descansos 
e jornada. Conclusão: a em-
presa recebeu 18 autuações 
e interdições em quatro má-
quinas.  

“A denúncia do traba-
lhador foi fundamental para 
que as correções e os regis-
tros fossem feitos. Não po-
demos aceitar que, em pleno 
2022, maus estruturas para o 
trabalho nos sejam ofereci-
das”, alerta o diretor Rafael 
Alves. 
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SAÚDE E SEGURANÇA

Copa: De olho no 
atendimento do Sindicato 

O horário de atendi-
mento da sede, subsedes, 
Metalclube e Sicoob Cred-
Metal será alterado nesta 
sexta-feira, 2, dia de jogo da 
seleção brasileira de futebol 

na Copa do Mundo (Brasil X 
Camarões). Veja: 
Sede/subsedes: atendimen-
to até às 14h
Metalclube: pausa no aten-
dimento das 14h às 18h30

Família Sindmetal está na torcida pelo Hexa

SEU DIREITO

Convenção protege 
metalúrgicas em caso de 
violência doméstica

Renovada cláusula da Con-
venção Coletiva da categoria que 
prevê apoio e afastamento para 
metalúrgicas vítimas da violência 
doméstica. Mediante apresenta-
ção de BO (Boletim de Ocorrên-
cia), ela garante licença remune-
rada de 30 dias, ficando permitida 

a compensação posterior, sem 
prejuízo das férias.
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Grupo Reajuste Abono* Piso Salarial

ACORDO FECHADO 

**Grupo 3
(Autopeças, Forjaria,
Porcas e Parafusos)

6,46%, a partir de 01/01/2023,    
sobre salários de 31/10/2022

Teto R$ 10.000,00
Acima: fixo R$ 646,00

15%, a ser pago em duas parcelas:
7,5%, até 30/11/2022

(acima do teto, fixo: R$ 750,00)

7,5%, até 20/12/2022
(acima do teto, fixo: R$ 750,00)

A partir de 01/01/2023
Até 250 trabalhadores:

R$ 1.685,00 
Acima de 250 trabalhadores:      

R$ 2.270,00

**Fundição

6,46%, a partir de 01/01/2023,    
sobre salários de 31/10/2022

Teto R$ 10.000,00
Acima: fixo R$ 646,00

15%, a ser pago em duas parcelas:
7,5%, até 30/11/2022

(acima do teto, fixo: R$ 750,00)

7,5%, até 20/12/2022
(acima do teto, fixo: R$ 750,00)

A partir de 01/01/2023
Até 350 trabalhadores:

R$ 1.881,36 
Acima de 350 trabalhadores:      

R$ 2.195,83

CAMPANHA SALARIAL 

Tem reajuste e direitos da 
Convenção Coletiva garanti-
dos para mais metalúrgicos de 
Osasco e região. Isto porque 
nos últimos dias foram assina-
dos acordos da Campanha Sa-
larial com Grupo 2 (Máquinas 
e Elétricos Eletrônicos), Sinafer 
(Artefatos de Ferro), Simefre 
(Equipamentos Ferroviários e 
Rodoviários), Sindimotor (Retí-

fica de Motores), Sindal (Equi-
pamento de Cozinha), Sindifupi 
(Funilaria e Pintura) e Siesco-
met (Esquadrias e Construções). 

Os acordos incluem rea-
juste salarial de 6,46%, abono 
salarial de 15%, renovação 
da convenção coletiva. Assim 
como os fechados com Grupo 
3 (Autopeças, Forjaria, Porcas 
e Parafusos) e Fundição. “A 

conquista da renovação da 
Convenção Coletiva é uma vi-
tória, principalmente se con-
siderarmos que ela blinda os 
trabalhadores dos prejuízos 
da reforma Trabalhista”, des-
taca o presidente do Sindicato, 
Gilberto Almazan (Ratinho). 

Os acordos também estabe-
lecem contribuição assistencial 
dos trabalhadores beneficiados 

pela Convenção Coletiva a ser 
utilizada na luta do Sindicato, 
na manutenção dos serviços e 
negociação coletiva em favor da 
categoria. As empresas devem 
descontar 6%, em três vezes (de 
2%) nas folhas de dezembro, ja-
neiro e março. 

Negociações conti-
nuam - Nos grupos que ain-
da não foram fechados acordo, 

como Grupo 10 e Sindratar, 
o Sindicato busca negociação 
por empresas para garantir os 
direitos e reajuste para os com-
panheiros e companheiras. Foi 
o que aconteceu no Grupo JL, 
no Anderson Ferreira e na Me-
talfoto. Se a empresa que você 
trabalha está nestas condições, 
entre em contato com o Sindica-
to para lutar por seus direitos. 

Reajuste e Convenção Coletiva garantidos para mais setores 
PARTE DOS TRABALHADORES RECEBEM A PRIMEIRA PARCELA DO ABONO NESTA QUARTA, 30

**Convenção Coletiva renovada por um ano | **Convenção Coletiva renovada por dois anos | *As empresas que optarem em conceder o reajuste salarial de 6,46% em novembro de 2022, ficam desobrigadas da concessão do abono

*Siescomet
(Esquadrias e Construções)

6,46%, a partir de 01/01/2023,    
sobre salários de 31/10/2022

Teto R$ 9.624,22
Acima: fixo R$ 621,72

15%, a ser pago em duas parcelas:
7,5%, até 30/11/2022

(acima do teto, fixo: R$ 721,82)

7,5%, até 20/12/2022
(acima do teto, fixo: R$ 721,82)

A partir de 01/01/2023
Até 100 trabalhadores:

R$ 1.701,08
De 101 à 350 trabalhadores:       

R$ 1.865,82
Acima de 350 trabalhadores:      

R$ 2.172,01

*Sindifupi
(Funilaria e Pintura) 

e 
Sindimotor 

(Retífica de Motores)

6,46%, a partir de 01/01/2023,    
sobre salários de 31/10/2022

Sem Teto

15%, a ser pago em duas parcelas:
7,5%, até 30/11/2022

7,5%, a ser pago em 20/12/2022

A partir de 01/01/2023
Até 20 trabalhadores:

R$ 1.590,00
Acima de 20 trabalhadores:        

R$ 1.741,68

*Sindal (Equipamento
de Cozinha)

6,46%, a partir de 01/01/2023,    
sobre salários de 31/10/2022

Teto R$ 9.600,00
Acima: fixo R$ 620,16

15%, a ser pago em duas parcelas:
7,5%, até 30/11/2022

(acima do teto, fixo: R$ 720,00)

7,5%, até 20/12/2022
(acima do teto, fixo: R$ 720,00)

A partir de 01/01/2023
Até 100 trabalhadores:

R$ 1.689,00
De 101 à 350 trabalhadores:       

R$ 1.861,00
Acima de 350 trabalhadores:      

R$ 2.137,00

*Simefre (Equipamentos                
Ferroviários e Rodoviários)

e 
Sinafer (Artefatos de Ferro)

6,46%, a partir de 01/01/2023,    
sobre salários de 31/10/2022

Teto R$ 9.600,00
Acima: fixo R$ 620,16

15%, a ser pago em duas parcelas:
7,5%, até 10/12/2022

(acima do teto, fixo: R$ 720,00)

7,5%, até 30/12/2022
(acima do teto, fixo: R$ 720,00)

OU
10%, até 10/12/2022

(acima do teto, fixo: R$ 960,00)

5%, até 10/01/2023
(acima do teto, fixo: R$ 480,00)

A partir de 01/01/2023
Até 100 trabalhadores:

R$ 1.701,08
De 101 à 350 trabalhadores:       

R$ 1.865,87
Acima de 350 trabalhadores:        

R$ 2.172,01

**Grupo 2 (Máquinas e 
Elétricos Eletrônicos)

6,46%, a partir de 01/01/2023,    
sobre salários de 31/10/2022

Teto R$ 10.048,84
Acima: fixo R$ 649,15

15%, a ser pago em duas parcelas:
7,5%, até 10/12/2022

(acima do teto, fixo: R$ 753,66)

7,5%, até 30/12/2022
(acima do teto, fixo: R$ 753,66)

OU
10%, até 10/12/2022

(acima do teto, fixo: R$ 1.004,88)

5%, até 10/01/2023
(acima do teto, fixo: R$ 502,44)

A partir de 01/01/2023
Até 150 trabalhadores:

R$ 1.696,82
De 151 à 400 trabalhadores:       

R$ 1.963,50
Acima de 400 trabalhadores:        

R$ 2.258,03
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Número de greves cresce 76% no primeiro semestre. Mais da metade 
(53%) envolvia descumprimento de direitos, como atraso no pagamento 
de salários, férias ou 13º, entre outros. Os dados são do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)

Sindicato e metalúrgicas discutem inclusão nesta 5ªf

LUTA POR
 DIREITOS 

A 17ª Pesquisa “Lei de Co-
tas – Trabalhadores com defi-
ciência no setor metalúrgico 
de Osasco e Região” será pauta 
de Encontro entre diretores 
do Sindicato, Espaço da Cida-
dania, Ministério do Traba-

lho e empresas metalúrgicas, 
que empregam 100 ou mais 
trabalhadores. O encontro 
vai acontecer pelo aplicativo 
ZOOM, das 10h às 11h, e tem 
o objetivo de avançar com as 
informações para a tabulação 

LEI DE COTAS 

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Cálculo 
Previdenciário 
(Contagem de período de 
aposentadoria)
Gratuito para sócios 
É necessário agendar horário
pelo 11 3651-7200
Rua Eramos Braga, 307, 
Presidente Altino, Osasco

Center Óptica
20% DE DESCONTO 
mediante apresentação da 
carteirinha de sócio 
Avenida Carmine Gragnano, 74, 
Centro, Jandira, SP
+ INFORMAÇÕES: 11 4789-1105

Kátia Menezes 
Terapeuta Holística
Desconto de 20% mediante apresentação de carteirinha
Produtos: Massagem para relaxamento e fluidez 
energética; Reflexo Podal; Auticuloterapia; Barras 
de Access Consciousness; Reiki; Thetahealing; 
Coaching; Acupuntura
Local: Espaço Flor de Maio - Shopping Pátio Osasco
Endereço: Av. dos Autonomistas, 896, torre 1, sl 
1608/1609, Vila Yara, Osasco 
+ INFORMAÇÕES: 11 9 8152-8264
www.katiamenezesterapeuta.com.br

Balanço de ações pela inclusão são destaque do 15º Encontro Anual
O 15° Encontro Anual do 

Espaço da Cidadania e seus 
parceiros pela inclusão acon-
teceu na última sexta-feira 
25, de forma presencial, no 
auditório do Sincovaga SP. O 
Encontro contou com a par-
ticipação de Ricardo Patah, 
presidente da UGT (União 
Geral dos Trabalhadores), re-
presentantes de sindicatos, 
instituições e profissionais da 
área da saúde e inclusão que 

são parceiros do Espaço.
Durante o evento, foi 

recordado a origem dos en-
contros e suas finalidades. 
Também aconteceram trocas 
de práticas para inclusão de 
pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho e a vi-
são dos participantes sobre o 
a importância do respeito da 
Lei de Cotas nas empresas.

“O próximo ano será de 
muita luta, de muito esfor-

ço.  Eu acho que cada um 
aqui tem um papel muito 
importante para fazer mu-
dança. Vamos ter que traba-
lhar mais, compartilhar mais 
informação e conseguir me-
lhorar as coisas e principal-
mente buscar mais direitos 
pois muita coisa foi perdida 
nos últimos anos”, destacou 
Maria de Fátima Silva, do 
Programa Coexistir/Sincova-
ga SP.

da Pesquisa. 
“O encontro é uma opor-

tunidade para as empresas 
entenderem a importância da 
Lei de Cotas. Ao mesmo tem-
po, será um espaço para todas 

compartilharem as suas expe-
riências”, explica Carlos Apa-
rício Clemente, coordenador 
do Espaço da Cidadania. 

Diálogos – Na quarta-
-feira, 30, acontece o Diálogo 

sobre Diversidade: Trabalho, 
Raça e Deficiência. O encon-
tro acontece pelo aplicativo 
Zoom. Para participar, basta 
se inscrever pelo e-mail ecida-
dania@ecidadania.org.br

Metalúrgicos compartilham experiências na fábrica

PLR garantida na Conaut e na BPN 

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

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

Já tem PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) garantida 
na Conaut e na BPN, graças a 
mobilização dos trabalhadores. 
Na Conaut, o pagamento será em 
parcela única, a ser paga em 20 de 
janeiro de 2023. 

“Foi um avanço importante. 
O valor conquistado é mais que 
o dobro em relação ao do ano 
passado. A comissão teve um pa-
pel fundamental para os avanços 
na negociação”, destaca o diretor 
Marcel Simões.

Na BPN, a PLR já está no bol-
so do trabalhador. Para o diretor 
do Sindicato Everaldo dos Santos, 
a participação dos trabalhadores 
foi de extrema importância. “A 
organização dos companheiros é 
exemplo para os demais metalúr-
gicos”, avalia ele, que destaca: “Já Oberdan é o novo delegado sindical na ForjafixMarcel coloca PLR em votação na Conaut

Forjafix elege delegado sindical
A categoria conta, agora, 

com o companheiro Oberdan 
Neves dos Santos, 57 anos, 

para a fortalecer a organi-
zação na Forjafix. Um ótimo 
mandato, companheiro!

está comprovado que em empre-
sas onde o Sindicato e os trabalha-

dores estão mais próximos, temos 
maiores e melhores conquistas”. 
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