
VISAO TRABALHISTA

Rumo aos 60 anos .
Estamos prestes a encerrar 

mais um ano, e o nosso jornal 
Visão Trabalhista traz uma 
breve retrospectiva do que foi 
este 2022. Conquistamos um 
saldo importante de PLRs nas 
fábricas, em muitos casos os 
valores foram maiores que os 
fechados no ano anterior. A 
representatividade das mulhe-
res da categoria foi reforçada 
com a atuação das diretoras 
do Sindicato nos mais diversos 
espaços.

Voltamos a fazer ativida-
des presenciais, entre elas, o 
Ato em Memória às Vítimas de 
Acidentes de Trabalho, o Ciclo 
de Debates e antecipamos a 
nossa Campanha Salarial. E o 
resultado foi satisfatório, al-
cançamos mais trabalhadores 
e conquistamos uma Campa-
nha vitoriosa, principalmente 
no que se refere a garantia dos 
direitos da Convenção Coletiva. 

Tivemos conquistas, in-
clusive de representação. Isto 
porque, além dos espaços já 
ocupados pela nossa diretoria, 
neste ano, o diretor Marcelo 

Mendes passou a fazer parte 
da diretoria do Diesat (Depar-
tamento Intersindical de Estu-
dos e Pesquisas de Saúde e dos 
Ambientes de Trabalho). E o 
diretor Everaldo dos Santos foi 
eleito como coordenador geral 
da Força Sindical na Região e 
também recebeu título de Dou-
tor Honoris Causa, pela sua 
atuação na luta pela igualdade 
racial. São nomeações como 
estas que afirmam que estamos 
no caminho certo. 

Apesar dos pontos positi-
vos. É impossível esquecer as 
vidas perdidas em decorrência 
de acidentes de trabalho. Com 
a morte de nove companhei-
ras e companheiros num único 
acidente, vivemos, neste ano, 
a maior tragédia da história 
recente do Sindicato.  Fomos 
obrigados a transformar o luto 
em luta, e assim também será 
no próximo ano, quando alcan-
çaremos os 60 anos. 

Vamos atingir esta marca 
tão importante com o acúmu-
lo de história, experiências, 
desafios e conquistas. E com 

uma atuação importante em 
assuntos que se tornaram pau-
ta permanente e prioritária do 
Sindicato e, claro, que no pró-
ximo ano ganharão ainda mais 
força. Entre elas, estão Saúde e 
Segurança, Igualdade de Gêne-
ro e Racial, Inclusão de Pessoas 
com Deficiência. 

Para o próximo ano, a mis-
são de organizar e defender os 
trabalhadores respeitando os 
direitos de cidadania e a diversi-
dade como os princípios para a 
construção de uma sociedade jus-
ta segue firme. Contudo, conta-
mos com vocês para tornar esta 
jornada ainda mais vitoriosa, e 
que venham muitas conquistas e 
avanços para todos e todas.

Desejamos Boas Festas a to-
dos os companheiros e compa-
nheiras e contar com a força e 
a participação de todos e todas 
para que tenhamos um 2023 
repleto de lutas e vitórias. Feliz 
Natal e Feliz Ano Novo!

DIRETORIA
Sindicato dos Metalúrgicos de 

Osasco e Região

Retrospectiva: lutas e conquistas de 2022
Lutas em defesa dos direitos e por saúde e segurança, acordo salarial, 
atuação das mulheres, inclusão de pessoas com deficiência nas fábricas, 
são alguns dos fatos que marcaram o ano de 2022. Relembre! 
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Dirigentes na luta contra acidentes de trabalho Metalúrgicos debatem inflação e campanha salarial no Metalclube

Marcel e Clemente no Dieese Wilson na Global Moldes Etelvina na Multivisão 

André na Schunk Alex e Marcelo na Spaal Sertório na Tuba
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VTRetrospectiva 2022

Encerramos o ano de 2022 
com importantes resultados 
da luta da categoria. Desde as 
conquistas de PLR, que cada 
vez tem chegado a mais tra-
balhadores, até os acordos da 
Campanha Salarial que, além 
do reajuste, garante a manu-
tenção dos direitos da Conven-
ção Coletiva. 

No próximo ano, vamos lu-
tar pela pauta dos trabalhado-
res, aprovada na Conclat. Isto 
porque precisamos avançar 
em pontos importantes como 
emprego e renda; valorização 
do salário mínimo; por mais di-
reitos; valorização dos serviços 
dos servidores públicos; defesa 
da democracia; mais investi-
mentos em saúde, educação e 
transportes. 

E, claro, precisamos exigir 
segurança no local de trabalho. 
Este foi um dos itens da pauta 
que colaboramos com a cria-
ção, com o objetivo de conquis-
tar saúde e segurança para o 
trabalhador e a trabalhadora. 
Esta questão sempre foi uma 
preocupação deste Sindicato e 
ela só cresce, principalmente 
diante dos acidentes que tem 
acontecido e do desmonte da 

fiscalização no país.  
A luta se faz necessária pela 

qualidade de vida da classe tra-
balhadora. Não podemos acei-
tar retrocessos, não queremos 
sobreviver, queremos viver 
e desfrutar da melhor forma 
a vida que temos. Para isso, 
precisamos reforçar a nossa 
mobilização e exigir direitos, 
emprego com qualidade, saúde, 
segurança e educação. 

Vamos juntos, tornar 2023 
um ano melhor para a classe 
trabalhadora. É isso que desejo 
a todos e todas, um ano cheio de 
vitórias. Seguimos juntos por 
um futuro mais justo e cada vez 
melhor para todos e todas. 

Vamos juntos, ampliar os 
direitos dos trabalhadores 

. Em Brasília, centrais 
debatem o futuro  

Nos dias 30 de novembro 
e 01 de dezembro, as centrais 
sindicais realizaram o Seminá-
rio: “Debates e propostas pela 
Reconstrução Sindical”. Além 
de prestigiarem palestras de 
especialistas renomados, os 
dirigentes sindicais debate-
ram e fizeram propostas pela 
Reconstrução do movimento 
sindical. 

O presidente do Sindicato, 
Gilberto Almazan (Ratinho), 
a vice-presidente Mônica Ve-
loso, o secretário-geral, João 
Batista, e os diretores Alex da 
Força, Carlos Eduardo (Gar-
rafa), Everaldo dos Santos e 
Marcelo Mendes participaram 
da programação. Antes disso, 
em 29 de novembro, fizeram 
parte da Assembleia Geral 
Ordinária do Conselho de Re-
presentantes da CNTM (Confe-
deração Nacional dos Traba-
lhadores Metalúrgicos). 

EXPEDIENTE

DÚVIDAS  contato@sindmetal.org.br
Acesse o site: www.sindmetal.org.br
Facebook: sindmetal
Twitter: @sindmetalosasco
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Telefone: (11) 3651-7200
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Av. Prof.º Joaquim Barreto, 316
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SUBSEDE TABOÃO DA SERRA  
Rua Ribeirão Preto, 397
Vila Iasi – Telefone: (11) 4137-5151

METALCLUBE
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Telefone: (11) 3686-7401

COLÔNIA 
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Luta em defesa da democracia 

2022 ficará consagrado na 
história brasileira como mais 
um ano de luta em respeito, 
em defesa e pelo fortalecimen-
to da democracia. O ponto alto 
aconteceu em agosto, quando, 
depois de seguidos ataques 
de Bolsonaro às urnas eletrô-
nicas e ao sistema eleitoral, a 
Faculdade de Direito da USP 
organizou um manifesto em 
defesa do Estado Democrático 
de Direito. O Sindicato partici-
pou da leitura da Carta, em 11 
de agosto. 

Dias antes, em 5 de agos-
to, uma homenagem na Câ-
mara de Osasco marcou os 54 
anos da Greve de 68, primeira 
afronta dos trabalhadores à di-
tadura militar. Meses depois, 
em 12 de novembro, a cate-
goria deu adeus ao ex-diretor 
Octaviano Pereira dos Santos 

09/12: atendimento até às 13h 

23/12 e 30/12 piscina externa funciona    
das 9h às 17h e a secretaria das 9h às 14h

Sem atendimento nos dias
24, 25 e 31 de dezembro de 2022 

e 01 de janeiro de 2023

Metalclube

Sede

08/12: assembleia na sede, às 17h, sobre 
Previsão Orçamentaria para 2023

09/12: atendimento até às 14h 

Plantão: 12/12 a 11/01/2023, nos setores:

Atendimento e Financeiro
2ª a 6ª, das 8h às 12h e das 13h às 17h

23 e 30/12: atendimento até às 13h

26/12 e 02/01: atendimento das 13h às 17h

Grupo de Transição 
– Uma equipe de dirigentes, 
entre eles Mônica Veloso, se re-
uniram com o presidente da Re-
pública eleito Luiz Inácio Lula 
da Silva. Na pauta, entre outros 
pontos, a reconstrução do país e 
as propostas da classe trabalha-
dora. Já neste primeiro encon-
tro, os dirigentes conquistaram 
três representações dos traba-

lhadores no Grupo de Transição 
que discute Previdência Social. 

“Foi uma discussão positiva 
para o futuro do país. Falamos 
de projetos que visam a inclu-
são, e que buscam oferecer tra-
balho decente e proteção social 
para todas e todos. A importân-
cia de resgatar a narrativa po-
lítica com a sociedade também 
foi abordada”, disse Mônica.

Lula recebe dirigentes em Brasília

Centrais reuniu dirigentes de diversas categorias em Brasília para discutir futuro

(Tigrão), uma das lideranças 
sindicais daquela greve. 

Antes de partir, Tigrão viu 

as eleições deste ano simboli-
zar o respeito à democracia. 
No segundo turno, em 30 de 

outubro, os brasileiros elege-
ram Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) para presidente.

Defesa da democracia 

Faculdade de Direito da USP 54 anos da Greve de 68
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Sem atendimento nos dias 
10,24,25,31/12 e 01/01/23Metalcamp
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Mobilizações por PLR marcam 2022
Manter direitos já conquis-

tados foram uma das priori-
dades da categoria neste ano. 
Entre eles, o acordo de PLR 
(Participação nos Lucros e Re-
sultados) configurou como o 
mais desejado pelos metalúrgi-
cos de Osasco e região. O inte-
resse e unidade renderam um 

saldo satisfatório de acordos. 
Vários companheiros e 

companheiras foram benefi-
ciados, como aqueles que tra-
balham na AEPI, Albras, Altra, 
Alulev, Ascoval, AZZ, Engema-
tex, Grantampa, Konecranes, 
Nylok, Promaquina, Rossini, 
SBR, Tup Tech, Lao, Meritor, 

Tuba, Bridon, Metalsa e Vyare 
Intermed. Destaque para os 
companheiros da Cinpal que 
fortaleceram a organização 
pela pauta de reivindicações.  

DIREITOS - Ao mes-
mo tempo que buscava as ne-
gociações de PLR, a diretoria 
fortalecia a mobilização nas 

fábricas por direitos. Relem-
bre alguns deles: Na Top Du-
tos, depois da intervenção do 
Sindicato, 24 trabalhadores 
foram registrados. Na Master 
Faber, após greve, os compa-
nheiros tiveram o banco de 
horas individual suspenso. 

Já na LAO, a mudança no 

horário de trabalho proposta 
pela empresa foi tratada por 
meio de negociação coleti-
va, graças as exigências dos 
trabalhadores. Antes disso, a 
empresa pretendia tratar do 
assunto como negociação in-
dividual (direta com o traba-
lhador). 
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Soma da PLR dos metalúrgicos da Meritor injetou mais de R$ 9 milhões na economia 

Wellington na Cinpal Sertório na AEPI Marcelo e Grafite na Cinpal

Alex da Força na Altra Francieldo na Alulev José Ricardo na Alvenius 

José Roberto na Vyare Intermed Rafael na Belgo Everaldo e Bruno na Engrecon 

Celso na Konecranes João Batista na Nylok Manguinha na Prodec 

Wilson na Promaquina Brito na Bridon Everaldo e Garrafa na Rossini 
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Empoderamento, defi-
ne bem a movimentação das 
mulheres neste 2022. Além da 
participação nas assembleias 
das fábricas, elas marcaram 
presença nas atividades do 
Sindicato. O grande destaque 
fica para participação das 
companheiras da região de 
Cotia. Em seminário, realizado 
em junho, elas se posiciona-
ram e destacaram a importân-
cia da consciência de classe. 

Mais tarde, um seminário 
da Campanha Salarial foi rea-
lizado e, além das discussões 
de direitos específicos para as 
mulheres, o combate a violên-
cia contra meninas e mulheres 
foi pauta de debate. 

Se as mudanças significa-
tivas são sentidas nas fábricas, 

com a presença delas também 
nas CIPAS, nas Comissões e 
como delegadas sindicais, den-
tro do Sindicato elas aumen-
tam ainda mais. Prova disso é 
a atuação das diretoras Creusa 
de Oliveira e Etelvina Guima-
rães (Teca). Elas têm fortaleci-
do as discussões de interesses 
das mulheres, por meio do 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Mulher de Osasco. 

Além disso, as nossas di-
retoras têm buscado fortale-
cer também o diálogo com as 
dirigentes sindicais de outras 
entidades. Exemplo disso foi 
o encontro que reuniu sindi-
calistas metalúrgicas na Força 
Sindical, em 14 de julho, e tan-
tos outros ao longo do ano de 
forma virtual e presencial. 

Inclusão é bandeira permanente do Sindicato 
Por meio do Espaço da Ci-

dadania e ações dos diretores 
Marcel Simões e Wellington 
Assunção, como membros do 
Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência, em Taboão 
da Serra, o Sindicato tem for-
talecido a sua atuação pela in-
clusão das pessoas com defici-
ência no mercado de trabalho. 

Em março, a 16º Pesqui-
sa “Lei de Cotas: Trabalhado-
res com Deficiência no Setor 
Metalúrgico” mostrou que, 
em 2021, o índice de contra-
tações de trabalhadores com 
deficiência atingiu a marca 
de 85,0% pelas metalúrgicas 
de Osasco e região. O levanta-

mento também é um retrato 
da atuação da entidade nas 
fábricas e nas negociações das 
Convenções, que incentivam a 
contratação de trabalhadores 
com deficiência.

Com este olhar atento, em 
outubro, o Espaço da Cidadania 
e o Sindicato foram apoiadores 
de reunião na APAE-Barueri, 
que reuniu representantes de 
empresas, entidades e sindica-
tos para apresentar o programa 
Inserção Produtiva. Ele capacita 
jovens com deficiência intelectu-
al e autismo para o mercado de 
trabalho, oferece apoio as famí-
lias e suporte às empresas em 
todo o processo de contratação.

Foi esta força de vontade 
das mulheres em buscar mais, 
somada a atuação dos homens 
da nossa categoria, que, neste 

ano, Mônica Veloso concorreu 
as eleições para deputada fe-
deral. O resultado foi mais de 
11 mil votos e um acumulo de 

experiências para percorrer 
outros desafios em busca de 
um país melhor para todas e 
todos. 

Encontro na Força fortaleceu representatividade das mulheres

Cipeiras da Tup Tech Creusa e Teca no Conselho Creusa, Jeane e Teca 8 de Março na JL Capacitores

Mônica apresenta candidatura 8 de Março na Wegflex Combate à violência Joice na Ficosa 

RENOVAÇÃO – Foi 
com o comunicado de que 
também vai tratar de ques-
tões relacionadas à saúde e 
segurança no trabalho, que o 
Espaço da Cidadania abriu um 
novo impulso na sua jornada 
de luta. Com um olhar ain-

da mais atento, junto de seus 
parceiros, passou a discutir 
também a questão de gênero e 
raça. Um grande avanço prin-
cipalmente ao que se refere a 
luta por justiça social para to-
dos e todas. 

Planos e projetos já estão 

em andamento para o próxi-
mo ano, mas desta vez sem a 
presença do professor Romeu 
Sassaki. Considerado o “pai da 
inclusão”, ele morreu em se-
tembro, mas deixa um grande 
legado de atuação em prol das 
pessoas com deficiência. Clemente anuncia renovação no Espaço da Cidadania 

Apresentação da 16ª Pesquisa Na luta pela inclusão 

Clemente na TVT Aniversário da Lei de Cotas 
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Empoderamento das diretoras 
fortalecem companheiras das fábricas  
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LUTO E LUTA
marcam ações
do Sindicato
por segurança 
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A categoria encerra o ano 
com uma triste marca: onze 
metalúrgicos e metalúrgicas 
perderam a vida em decorrên-
cia de acidente de trabalho. 
Por coincidência, ou não, to-
das elas na região de Taboão 
da Serra. Dois deles, trabalha-
vam na Cinpal e perderam a 
vida em acidente que envolvia 
máquina. 

Os nove restantes foram ví-
timas do desabamento do audi-
tório da Multiteiner. A tragédia, 
que aconteceu em 20 de setem-
bro ganhou visibilidade nos prin-
cipais veículos de comunicação 
de São Paulo. Levou filhas, filhos, 
pais, mães, sonhos. O tempo pas-
sa, mas a ausência, a saudade e 
busca por reparação seguem. 

Assim como nos outros 

acidentes, mesmo aqueles em 
que não houve vítima fatal, o 
Sindicato solicitou e cobrou 
fiscalização por parte do Mi-
nistério do Trabalho. 

FISCALIZAÇÃO
Diferente da maioria dos 

casos, a fiscalização do últi-
mo acidente que aconteceu na 
Cinpal (em 20 de setembro) e 
do desabamento da Multiteiner 
aconteceu em menos de uma 
semana. Apesar da agilidade, 
até o momento, o Sindicato não 
teve acesso aos relatórios.  

Em média, a fiscalização 
chega a demorar meses para 
acontecer e, quando acontece, o 
relatório, quando enviado, chega 
ao Sindicato ainda mais tarde. 

Assembleia contra acidentes na Cinpal 

Desabamento na Multiteiner 

DEFICIT DE AUDITORES  
Neste ano, os acidentes 

de trabalho, a demora na 
fiscalização e o déficit de 
auditores fiscais levaram o 
Sindicato a iniciar uma ar-
ticulação no movimento sin-
dical para reverter o colapso 
da fiscalização no Brasil. 
Por meio de um documen-
to, relatou o cenário trági-

co: atualmente, a região de 
Osasco tem apenas quatro 
auditores fiscais. Destes, três 
com exercício em legislação 
trabalhista e um em Saúde 
e Segurança do Trabalho, 
porém exercendo atividades 
restritas. A região chegou a 
ter 27 fiscais. Nesta época, o 
necessário eram 58.

AÇÕES CONTRA 
ACIDENTES 

Além de manter os tradi-
cionais eventos que tratam so-
bre saúde e segurança, como o 
Ciclo de Debates e o Ato em Me-
mória às Vítimas de Acidentes, 
o Sindicato uniu forças com 
movimento sindical de Osasco 
e região para ação conjunta 
que resultou em duas ações. 
A primeira, a reivindicação 
na Alesp de audiência pública 
sobre acidentes de trabalho e 
a entrega de documento que 
demonstra o desmonte da fis-
calização. 

A segunda, resultou num 
encontro, na sede, com Supe-
rintendente Regional do Traba-
lho de São Paulo, Marco Antô-
nio Melchior, e a Procuradora 
Regional do Trabalho de Ba-
rueri, Osasco e Região, Dama-
ris Salvioni, e Marcos Aurélio 
Farias do Cerest-OR (Centro de 
Referência em Saúde do Traba-
lhador – Osasco e Região). Nele, 
as partes se comprometeram 
com questões de fiscalização e 
prevenção de acidentes e doen-
ças do trabalho.
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ROSCA SEM FIM 

Parte do problema caótico 
em decorrência das más con-
dições de trabalho está expres-
sa no livro “Rosca sem Fim 
– Basta de mortes, acidentes e 
doenças do trabalho”, lançado 
pelo Sindicato em 28 de abril. 

Ciclo de Debates em Cotia 

Ciclo de Debates em Osasco 

Ciclo de Debates em Taboão 
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Ato em Memória as Vítimas 

MARGARIDA BARRETO PRESENTE! 
Em 3 de março, a luta con-

tra o assédio moral perdeu Mar-
garida Barreto, médica e uma 
das pioneiras no estudo sobre 
assédio moral e sexual no país. 

Presença marcante nos encon-
tros sobre saúde e segurança do 
Sindicato, Margarida deixa um 
legado de luta e resistência con-
tra todas as formas de assédio.

Sindicatos da região unidos contra acidentes 
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2023 vai começar com 6,46% de 
reajuste salarial para os metalúr-
gicos de Osasco e região. Foi com 
muita luta que, além do aumento, 
a categoria também conquistou 
abono de 15% e a renovação dos 
direitos da Convenção Coletiva. A 
choradeira e intransigência patro-
nal ainda precisam ser vencidas 
nas fábricas ligadas aos grupo pa-
tronais que não fecharam acordo, 
como Grupo 10, Siamfesp (Artefa-
tos de Metais) e Sidicel (Condutores 
Elétricos), Siniem  (Estamparia). 

Francieldo na Ancae

Jeane na Arbame 

Magrão e Ratinho na Federação 

Seminário de Jandira
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Grupo Reajuste Abonos* Piso Salarial

*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 2022, ficam desobrigadas da concessão do abono

**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

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$ 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

*Siescomet 
(Esquadrias e Construções)

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%, até 20/12/2022

A partir de 01/01/2023

Até 20 trabalhadores: R$ 1.590,00

Acima de 20 trabalhadores: 
R$ 1.741,68

*Sindifupi 
(Funilaria e Pintura) 

e

Sindimotor
(Retífica de Motores)

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

*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 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

*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$ 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 100 trabalhadores: R$ 1.696,82 

De 101 à 400 trabalhadores: 
R$ 1.963,50

Acima de 400 trabalhadores: 
R$ 2.258,03

**Grupo 2 
(Máquinas e Elétricos Eletrônicos)

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

Teto: R$ 10.150,00
Acima: fixo R$ 655,69

15%, a ser pago em duas parcelas:

7,5%, até 10/12/2022
(acima do teto, fixo: R$ 761,25)

7,5%, até 30/12/2022
(acima do teto, fixo: R$ 761,25)

A partir de 01/01/2023

Até 350 trabalhadores: R$ 1.807,00 

Acima de 350 trabalhadores: 
R$ 2.132,00

**Sindisider
(Produtos Siderúrgicos)

ACORDOS APROVADOS

Metalúrgicos conquistam 
reajuste e direitos 

Metalúrgicos conquistam 
reajuste e direitos 



Parte da categoria 
já recebeu 1ª 

parcela do abono 
A maioria dos metalúrgicos 

de Osasco e região vão encerrar 
o ano com o acordo na Campa-
nha garantido. Parte deles já até 
recebeu a primeira parcela do 
abono (7,5%), também conquis-
tado na mesa de negociação com 
o respaldo dos trabalhadores e 
trabalhadoras nas fábricas. 

Na região, a mobilização 
teve início em junho, quando 
a diretoria iniciou a primeira 
fase do mutirão de assembleias 

e os seminários regionais.  Ao 
longo do processo de organi-
zação por uma Campanha vi-
toriosa, aconteceu o seminário 
de mulheres e seminário geral 
na Praia Grande. 

Em seguida, as negociações 
aconteceram, mas boa parte 
dos acordos saíram apenas no 
final de novembro. Isso porque 
a Comissão de Negociação or-
ganizada pela Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São 

Paulo seguiu à risca a vontade 
dos trabalhadores, e não aceitou 
proposta de reajuste abaixo da 
inflação. 

A luta agora é para buscar 
acordo para aqueles compa-
nheiros que ainda estão sem. A 
negociação direto com as em-
presas já garantiu acordo para 
os companheiros da Fast Forma 
(Siamfesp), Metalfoto, Grupo JL, 
Construmonti e Anderson Fer-
reira (G10).

Em assembleia, metalúrgicos aprovam pauta de reivindicações da Campanha Salarial 

Seminário da Campanha na Praia Grande 

Comissão de Negociação da Federação 

João na Fest Forma (Siamfesp) Etelvina na Adelco Jorge na Bitzer 

Alex e Marcel na Conaut Dalmo na Wap Metal Francieldo e Creusa na Florio 

Izaias na Jandinox Manguinha na Jas José Roberto na Monteferro 
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Categoria a caminho dos 60 anos de luta 
Em contagem regressiva para os 60 anos do Sindicato, além 

de assembleias nas portas das fábricas, a diretoria celebrou os 59 
anos do Sindicato com a categoria no Metalclube, exatamente em 
23 de julho. A comemoração contou com um jogão do time Mas-
ter do Corinthians, apresentações musicais, sorteios de brindes, 
alimentação e brincadeiras para as crianças. 

Dirigentes sindicais e lideranças políticas passaram pelo local 
para homenagear as quase seis décadas de existência. São quase 
60 anos construídos com base nas lutas da categoria que já são 
responsáveis por grandes conquistas, como manutenção de em-
pregos, reajustes salariais, ampliação da PLR, fortalecimentos da 
convenção coletiva, inclusão de trabalhadores com deficiência, 
entre tantas outras. E no ano que vem tem mais, tanto que já exis-
te um grupo de diretores planejando as ações. 

Curta o Fim de Ano na Colônia 

Com as festas de fim 
de ano e a chegada das 
férias, a Colônia de férias 
do Sindicato, em Cara-
guatatuba, é uma ótima 
opção de diversão, lazer 
e descanso para a famí-
lia metalúrgica. Para as 
festas de fim de ano, ain-
da tem vaga, aproveite e 
faça a sua: 

Natal o período 
de estadia será 

de 22/12/ a 
27/12/2022
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Ratinho na celebração dos 59 anos do Sindicato

Presença da diretoria nas fábricas é marca do Sindicato Diretores planejam ações para marcar os 60 anos da entidade 

Festival de Futebol abriu comemorações dos 59 anos Master do Corinthians foi destaque no gramado do Metalclube
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Ano Novo o 
período de 

estadia será 
de 28/12/2022 a 

03/01/2023

Quem tiver a opor-
tunidade de desfrutar 
das férias de fim de ano 
em Caraguatatuba, além 
das belas praias, vai po-
der prestigiar a apresen-
tação de músicos, por 
meio do Show de Verão, 
e assistir à bela queima 
de fogos realizada em 

toda a orla de Caragua-
tatuba no reveillon. 

A cidade também 
oferece atrações cultu-
rais, esportivas e gastro-
nômicas. A secretaria de 
turismo deve divulgar a 
programação completa 
de atividades da cidade 
na próxima semana. 

Serviços e parcerias 
beneficiam trabalhadores

Que o Sindicato tem 
uma equipe jurídica de 
primeira, todos já sabem. 
É ela que orienta e defen-
de os interesses de traba-
lhadores que, por alguma 
questão, precisam acio-
nar a Justiça. Mas os ser-
viços não param por aí. 

Ainda no rol de di-
reitos, a categoria tam-
bém conta com assesso-
ria previdenciária. Só 
neste ano, ela conquis-
tou a concessão de 200 
aposentadorias (especial 

e por tempo de contri-
buição) e pensões. A 
agilidade no processo é 
graças ao convênio entre 
a entidade e o INSS. 

SAÚDE - Neste 
ano, a parceria com a 
PLENA SAÚDE trouxe 
mais uma opção para os 
sócios e seus familiares 
terem acesso a um convê-
nio com atendimento de 
qualidade e preço justo. 
Além de descontos em clí-
nicas e laboratórios espa-
lhados pela região, a par-

ceria com a Horus Saúde 
é outra alternativa. 

Nos dias 7 e 8 de 
dezembro, inclusive, 
o doutor Paulo Moura, 
clínico geral e médico 
do trabalho, fará aten-
dimento na sede. Sócios 
têm descontos, mas é 
necessário agendar con-
sulta pelo (11) 3651-7200. 

A lista de parceiros 
é longa e inclui o Sicoob 
CredMetal. Para ter aces-
so a lista completa, aces-
se o QR-Code. Lazer garantido para toda família

Caraguá é ótima opção de lazer 

Valdirene se aposentou com ajuda do Sindicato
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Conquista dos aposentados: Revisão da Vida Toda
Depois de nove me-

ses de julgamento, na 
quinta-feira, 1°, o STF 
(Supremo Tribunal Fe-
deral) aprovou a cha-
mada “Revisão da Vida 
Toda”. Com isso, os tra-
balhadores que se apo-
sentaram entre 2012 e 
13 de novembro de 2019 

tem direito de refazer o 
cálculo do valor de seus 
benefícios, consideran-
do as contribuições an-
teriores a 1994. 

A revisão pode bene-
ficiar não só aposenta-
dos — seja por idade, em 
regime especial ou por 
tempo de trabalho — e 

pensionistas, mas tam-
bém quem recebe auxílio 
doença e aposentadoria 
por invalidez. Consulte 
o Sindicato, refaça o seu 
cálculo e tenha assesso-
ria Previdenciária. 

Agende seu horário 
pelo 11 9 8276-9349 ou 
11 3651-7200.


