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No mês da campanha 
Agosto Lilás, seminário 
na sede do Sindicato des-
tacou no sábado, 20, a 
importância da unidade 
da categoria no comba-
te a violência contra as 
mulheres. Na ocasião, 
Gleides Sodré comparti-
lhou dados alarmantes, e 
numa roda de conversa 
fez os participantes re-
fletirem sobre igualdade 
de gênero e o papel de 
cada um na construção 
um país justo. 

As cláusulas da Con-
venção Coletiva especí-
ficas para as mulheres 
também foram assuntos 
do seminário, e a neces-
sidade de defendê-las e 
ampliá-las. Além disso, 
todas e todos saíram com 
a missão de comparti-
lhar os assuntos debati-
dos.  P. 3Mulheres deixam claro seu repúdio a violência; combatê-la é tarefa de toda a sociedade

Saúde Pública 
amarga com 
Teto de Gastos  P.2

Proposta de PLR aprovada na Albras 

Fechada PLR na Albras 
Os companheiros e companheiras da Albras (foto 
acima) e da Bitzer fecharam a semana passada 
com a certeza da conquista de seu acordo de PLR. 
Negociações seguem na Datainox. P.3
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Seminário debate violência contra 
mulheres e Campanha Salarial 

Roda de 
Conversa sobre 
saúde na sede P.2

Convenção barra 
terceirização  P.4

Novo projeto 
para inclusão P.3



Embora a rede A.C. Camargo, 
referência em tratamento oncológi-
co, tenha divulgado que continuará 
a atender pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde), a possível desconti-
nuidade nos acende novamente um 
grande alerta. Trata-se da ponta do 
iceberg dos problemas advindos da 
EC (Emenda Constitucional) 95, mais 
conhecida como Teto de Gastos. 

Aprovado no Governo Temer, em 
2016, ele limita investimentos por até 
20 anos em áreas sociais como saúde 
e educação. Foi justamente por conta 
dos baixos valores da tabela de proce-
dimentos do Ministério da Saúde que 
o A.C. Camargo ameaçou suspender 
os atendimentos em dezembro. 

O convênio só será mantido por-
que Estado e Prefeitura de São Paulo 
se comprometeram a ajustar os va-
lores, os quais não foram noticiados. 

De início, esta decisão resolve parcial-
mente o problema. Mas até quando? 

O Teto de Gastos estará em vi-
gor até 2036. Além disso, as Santas 
Casas de São Paulo, por exemplo, já 
anunciaram que temem quebrar caso 
a tabela não seja reajustada. E, logo 
mais, outras instituições passarão pe-
las mesmas dificuldades. Isto porque 
investimento é fundamental para que 
qualquer atendimento/serviço seja 
oferecido com qualidade. 

Com saúde não se brinca. Cabe 
a nós, classe trabalhadora e socieda-
de, cobrar para que o STF (Supremo 
Tribunal Federal) julgue as ações que 
estabelecem como inconstitucional o 
congelamento. E também votar em 
candidatos que estão dispostos a re-
verter e acabar com esta política que 
ameaça ainda mais a saúde dos mais 
pobres. 

A nossa luta pela saúde, pela vida 
e em defesa do SUS (Sistema Único 
de Saúde) precisa ser diária. Vamos 
juntos cobrar a revogação do Teto 
de Gastos em caráter definitivo e a 
recomposição do orçamento do SUS.  
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Há 28 anos, os metalúrgicos de 

Osasco e Região reivindicavam 

aumento real.
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A.C. Camargo, a ponta do iceberg do Teto de Gastos .

ARQUIVO SINDMETAL

Segundo a pesquisa BTG, divulgada nesta segunda-feira, 22, o ex-presidente Lula 
(PT) segue liderando a intenção de voto com 45%, seguido por Jair Bolsonaro (PL) 
com 36%, Ciro Gomes (PDT) com 6% e Simone Tebet (MDB) com 3%. O levantamento 
foi feito de 19 a 21 de agosto, com registro no TSE: BR-00244/2022

CORRIDA 
ELEITORAL 

Pesquisador americano 
participa de roda de conversa 

O pesquisador america-
no Cody Williams vai falar 
nesta quarta-feira, 24, em 
roda de conversa na sede do 
Sindicato, das 18h30 às 20h, 
da importância da luta pela 
saúde dos trabalhadores no 
Brasil no cenário interna-
cional. Tudo em português, 
Cody também vai compar-
tilhar algumas conclusões 
iniciais da pesquisa que tem 
feito sobre a atuação dos se-
tores metalúrgico, químico 

e bancário da Grande São 
Paulo no que se refere a saú-
de e segurança. 

Ele é aluno de douto-
rado no Programa de Pós-
-Graduação de História da 
Universidade de Nova York 
(NYU), com especialização 
na história do Brasil do sé-
culo XX, na história dos 
movimentos operários na 
América Latina e a história 
global de saúde pública e de-
ficiência. 

Cody no AEL-Arquivo Edgard Leuenroth da Unicamp 

O país está em mais uma Campa-
nha Eleitoral para definir seus rumos.  
Política, economia, trabalho, educação, 
saúde, segurança pública, moradia e 
tantas outras questões que podem ou 
não definir o que é de fato “Cidadania”, 
estarão sendo exaustivamente coloca-
dos em discussão até o dia 02 de outu-
bro. O dia em que, então, todo o poder 
de tomar decisões conscientes para o 
presente e o futuro de nosso país estará 
totalmente nas mãos do povo, em nos-
sas mãos!

Sabemos exatamente o que quere-
mos e de que lado estamos neste pro-
cesso.  Sabemos o tipo de sociedade que 
devemos construir para nós e nossas 
famílias. Sabemos exatamente com 
quais candidatos e propostas podemos 
contar e que, de fato, representam a 
nós e a todos aqueles que realmente 

trabalham, lutam por dignidade e por 
um mundo mais justo, igualitário, livre 
e pacífico.

Não queremos políticas excluden-
tes; queremos participação e oportuni-
dades iguais para todos. Não queremos 
a violência e a negação; queremos a 
educação de qualidade e a convivên-
cia. Não queremos a fome, a miséria e 
o desemprego; queremos a dignidade 
de podermos trabalhar com salários 
justos que garantam a vida. Enfim, sa-
bemos tudo o que queremos e quais são 
as propostas que estão colocadas para 
nosso país nesta próxima eleição.

A nossa responsabilidade é enorme 
neste momento em que a única “arma” 
que queremos é nosso Título de Eleitor 
e a possibilidade de mudarmos todo o 
caos em que o país mergulhou nos últi-
mos seis anos. Vamos fazer com que a 

Esperança volte aos lares e às pessoas. 
Vamos fazer com que os Direitos vol-
tem a ser respeitados e ampliados. Va-
mos, definitivamente, esquecer dos “mi-
tos” e voltarmos a eleger gente que tem 
compromisso e representa a realidade 
de nosso povo e de suas necessidades. 

Sabemos o que queremos!.

ELISEU SILVA COSTA,
Presidente da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

SAÚDE E SEGURANÇA

GIRO POLÍTICO

São Paulo – Aconteceu no sábado, 20, o segundo comí-
cio da campanha da coligação Brasil da Esperança, que apre-
senta a candidatura de Lula à presidência do Brasil. No mesmo 
dia, Fernando Haddad lançou sua campanha ao governo de 
São Paulo. 

Osasco – O candidato à presidente Ciro Gomes visitou 
na sexta-feira, 19, a planta antiga da Cobrasma, onde hoje é 
a empresa CBFA. A vice-presidente (licenciada) do Sindicato, 
Mônica Veloso, candidata a deputada federal, a companhei-
ra Gleides Sodré, candidata a vice-governadora de SP, e Elvis 
Cezar, candidato ao governo de SP, estavam presentes.  
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Segundo levantamento da IDados, no Brasil, as mulheres ganham 
cerca de 20% a menos que os homens. “É como se a cada ano a mulher 
trabalhasse 74 dias de graça”, disse pesquisadora Thais Barcellos ao G1 

DESIGUALDADE 
DE GÊNERO 

Foi num sábado, 20, cinza 
que a força das mulheres ecoou 
na sede do Sindicato pelo enfre-
tamento à violência contra as mu-
lheres e pela garantia de mais dire-
tos na Convenção Coletiva. Numa 
roda de conversa, companheiras 
e companheiros falaram sobre 
igualdade de gênero e o papel de 
cada um na construção um pais 
justo. 

Gleides Sodré, ex-diretora 
do Sindicato e candidata a vice-
-governadora do estado de SP, foi 
a voz responsável por tirar todos 
da zona de conforto, ao falar em 
alto e trágico som: “No Brasil, três 
mulheres morrem por dia sim-
plesmente por serem mulheres”. 
O dado não é um achismo, tam-
pouco um “chute”. Ele consta no 
Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública. 

Segundo ele, em 2021, cerca 
de 1.340 mulheres foram vítimas 
de feminicídio, ou seja, morreram 

Combate a violência e avanços das mulheres na 
Convenção Coletiva são destaques de Seminário 

CAMPANHA SALARIAL

MULHER EM FOCO

simplesmente por serem mulhe-
res. “Não podemos ficar a parte 
de um problema tão grave. Não 
podemos ficar calados diante da 
violência. Precisamos ser umas pe-
las outras, umas pelos outros, uns 
pelas outras e uns pelos outros”, 
enfatizou Gleides. 

Direitos na Conven-
ção – Foi a participação de com-
panheiras em seminários como 
o que aconteceu no sábado que 
contribuiu para que direitos espe-
cíficos de mulheres entrassem nas 
convenções coletivas da categoria, 

entre eles: 
GARANTIA A TRABALHADO-

RA QUE SOFRER ABORTO: garan-
tia de emprego por 60 dias para 
trabalhadoras que sofrerem os 
tipos de aborto previsto na legis-
lação;

GARANTIA A TRABALHA-
DORA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR: a tra-
balhadora poderá tirar licença 
remunerada de 30 dias, desde 
que seja apresentado o boletim de 
ocorrência. A empresa pode soli-
citar a compensação das horas;

LICENÇA MATERNIDADE DE 
180 DIAS: Independente de fazer 
parte do programa Empresa Cida-
dã, a licença maternidade deve ser 
de 180 dias;

AUXÍLIO CRECHE: Percentual 
(variável entre 20% e 30% do piso 
da categoria, conforme o grupo 
patronal) a ser pago às trabalhado-
ras de empresas com pelo menos 
20 trabalhadoras.

As cláusulas foram detalha-
das por Roberto Anacleto, assessor 
econômico do Sindicato, que tam-
bém falou sobre os impactos da re-

forma trabalhista, conjuntura eco-
nômica, desafios desta campanha. 

Toda sociedade deve dizer NÃO a violência contra as mulheres Seminário também tratou de direitos da Convenção

Repúdio à violência 

Campanha Salarial entra em 
nova fase na próxima semana 

Representantes dos sindi-
catos filiados à Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São 
Paulo se reúnem em 30 de agos-
to para fortalecer e definir os 
novos passos de mobilização da 
Campanha Salarial 2022. O en-
contro vai acontecer na sede da 
Federação e, claro, o nosso Sindi-
cato estará presente. 

“Será mais uma oportuni-
dade para reforçarmos a nossa 
organização por uma Campa-
nha vitoriosa. Também será 
o momento de avaliarmos as 
movimentações feitas até aqui”, 

destaca o presidente do Sindica-
to, Gilberto Almazan. 

Plenárias da Fede-
ração - Com a participação de 
onze sindicatos filiados à Fede-
ração, encerrou no sábado, 20, 
em Espírito Santo do Pinhal, a 
série de Encontros Regionais dos 
Metalúrgicos. Com o objetivo de 
discutir estratégias e mobiliza-
ção da Campanha Salarial 2022, 
a ação contou, ao todo, com qua-
tro encontros. Em todos eles, ti-
vemos representação do nosso 
Sindicato. 

“Consideramos que este Ci-

clo de Encontros Regionais que 
realizamos junto aos nossos sin-
dicatos foi um sucesso. Tivemos 
a oportunidade de debatermos 
e prepararmos uma Campanha 
Salarial muito mais forte e mobi-
lizada para este ano, além de nos 
posicionarmos nas questões po-
líticas e econômicas pelas quais 
passa o país neste momento. 
Nossa luta continua e estamos 
certos de atingirmos os objeti-
vos da categoria metalúrgica do 
Estado de São Paulo”, destacou 
Eliseu Silva Costa, Presidente da 
Federação dos Metalúrgicos.

Espaço da Cidadania 
planeja novidades

A movimentação pela inclu-
são de pessoas com deficiência 
ganhou um novo capítulo em 16 
de agosto. O Espaço da Cidadania 
e seus parceiros organizam um 
novo projeto que vai fortalecer a 
luta pela inclusão.

A outra novidade é que no 
início de outubro, haverá uma vi-
sita presencial na APAE-Barueri, 
para impulsionar a contratação 
de pessoas com deficiência in-
telectual. O Espaço da Cidada-
nia e o Sindicato vão contribuir 
com a ação. Ela será aberta a 
empresas, sindicatos, órgãos de 
fiscalização e de intermediação 
de mão de obra, escolas e outros 
interessados. Acompanhe mais 
informações em breve nos meios 

de comunicação do Sindicato. A 
APAE-Barueri atende, atualmen-
te, 480 pessoas. Entre os seus 
projetos, está Inserção Produtiva, 
que tem o objetivo de incluir jo-
vens com deficiência intelectual 
e autismo, entre 16 e 30 anos, no 
mercado de trabalho. Apesar de 
apresentarem claramente condi-
ções de estarem no mercado de 
trabalho, de 2021 até o momento, 
nenhum dos jovens atendidos fo-
ram contratados. 

“Esta situação só reforça a im-
portância da Lei de Cotas e o traba-
lho continuo para garantir o direito 
ao trabalho que as pessoas com de-
ficiência intelectual tem”, destaca 
Carlos Aparício Clemente, coorde-
nador do Espaço da Cidadania. 

Para fortalecer a luta da categoria, 
os diretores do Sindicato estão em 
constante formação sobre os mais 

variados assuntos. Até setembro, por 
exemplo, os diretores do Sindicato 
Everaldo dos Santos, Edson Cogo, 

Wellington Assunção, Jeane Nilo, Joice 
Sampaio, André Ricardo e Wilson Costa 
farão curso organizado pela IndustriALL 

que, entre outros pontos, discute a 
organização no local de trabalho. 

Diretoria em Formação

Eliseu em Encontro, em Pinhal Presidente do Sindicato destaca unidade 

Grupo planeja novo projeto sobre inclusão

Espaço da Cidadania em visita na APAE-Barueri
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Até sexta-feira, 26 de agosto, jovens entre 14 a 21 anos, podem se 
inscrever para o curso “Preparação para o Mundo do Trabalho” pelo 
SindZap no (11) 96078-0209 ou  e-mail anacleto.assessoria@sindmetal.
org.br. Gratuito, o curso é uma parceria entre Sindicato e Senac-Osasco.

INSCREVA-SE

PLR garantida para os 
trabalhadores da Bitzer e da Albras

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

Na semana passada, os 
companheiros e companhei-
ras da Bitzer e da Albras ga-
rantiram a PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados). Na 
Bitzer, o pagamento da pri-
meira parcela acontece até 
o dia 30 deste mês e o valor 
corresponde a 80% do salário 
individual.

Já na Albras, além da 
PLR, os trabalhadores tam-

bém aprovaram uma pauta 
de reivindicações, que pede 
melhorias no vale alimenta-
ção e no convênio médico. O 
diretor Alex Sandro (Grafite) 
explica que “a proposta de 
PLR foi melhorada pela em-
presa, em relação a primeira 
que havia sido apresentada. 
Além deste avanço, agora, 
todos estão mobilizados por 
mais melhorias”.

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

Diretor Alex da Força coloca PLR em votação na Bitzer 

Fique sócio e fortaleça a luta por nossos direitos
RECORTE E ENTREGUE AOS DIRETORES OU NA SEDE/SUBSEDES

Solicito minha inscrição no Quadro desta entidade de acordo com as normas estatutárias em vigor. Direitos de associação válidos após desconto da primeira mensalidade. Autorizo desconto em folha.
A presente associação igualmente representa livre e desimpedidos autorização ao Sindicato para tratamento e armazenamento dos dados aqui existentes, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.

Luta na Cinpal e Datainox por PLR
O Sindicato está junto na 

organização dos trabalhado-
res da Cinpal por pauta de 
reivindicações que, além de 
PLR, inclui melhorias no fre-
tado e construção de refeitó-
rio na Fábrica 3, entre outros. 
Na semana passada, os traba-
lhadores se organizaram pela 
pauta de reivindicações, mas 
decidiram, em assembleia, 
pela continuidade da produ-
ção. O Sindicato, agora, espera 
que a empresa continue com 
as negociações. 

“A luta por melhorias é 

diária e assim sempre será. 
O Sindicato está junto com os 
trabalhadores para que as ne-
gociações avancem e as reivin-
dicações sejam atendidas pela 
empresa”, destacou o diretor 
Marcelo Mendes.

Datainox – Mobili-
zação na Datainox já surte 
efeito. Após os companheiros 
entrarem em estado de gre-
ve, a empresa voltou à mesa 
de negociação e fez uma nova 
proposta que será apresenta-
da aos trabalhadores nos pró-
ximos dias. Sindicato vai busca retorno das negociações na Cinpal 

SEU DIREITO

Convenção
proíbe 
Terceirização

Tá na convenção: so-
mente trabalhadores dire-
tamente contratados, com 
carteira assinada, podem 
trabalhar na produção das 
empresas metalúrgicas, na 
manutenção mecânica e/
ou elétrica.

Enquanto isso, a legis-
lação atual autoriza a ter-
ceirização discriminada 
de qualquer atividade das 
empresas, seja meio ou 
fim, e não regula a utiliza-
ção de serviços temporá-
rios. Por isso é tão impor-
tante defendermos a nossa 
Convenção. 

Em caso de dúvidas so-
bre este ou outros direitos, 
entre em contato pelo Sin-
dZap (11) 9 6078-0209.
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