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Saúde do trabalhador é 
tema de Pesquisa 
O pesquisador americano Cody Williams compartilhou 
as primeiras impressões da sua Pesquisa sobre saúde e 
segurança em três setores, como metalurgia P.4

Metalúrgicos da Engematex estão
com as PLRs de 2022/23 garantidas P3

Nova etapa da Campanha 
Salarial 2022 começou nesta 
terça-feira, 30, na Federação 
dos Metalúrgicos do Estado 
de São Paulo. Representantes 
de 54 sindicatos, entre eles o 
nosso, reforçaram a unidade 
e aprovaram calendário de 
mobilização da categoria. 

Em Osasco e região, a di-
retoria do Sindicato vai man-
ter as assembleias de mobi-
lização, construir a pauta de 
reivindicações com os traba-
lhadores e trabalhadoras e 
organizar seminário geral que 
vai acontecer em 17 de setem-
bro na Colônia da Federação, 
na Praia Grande. Interessados 
devem se inscrever pelo Sin-
dZap (11) 9 6078-0209. P. 3

Dirigentes e especialistas participaram de roda de conversa 
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Plenária na 
Federação dita 
tom da luta 

SEMINÁRIO NO LITORAL 
CAMPANHA SALARIAL SERÁ REFORÇADA EM 17/09 

Representantes de sindicatos reforçam unidade para fortalecer organização nas fábricas 

Setembro, mês de 
prevenção do suicídio  P.4

Conheça as vantagens de 
ser sócio do Sindicato  P. 3 e 4
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Desemprego, carestia, infla-
ção, corte de verbas para Saúde 
e Educação. É neste cenário que 
passa a nossa Campanha Salarial 
e é por conta dele que, em outu-
bro, o nosso compromisso e atitu-
de deverão prevalecer nas urnas. 

O caminho é desafiador, são 
duas campanhas que merecem a 
nossa atenção. De um lado, estão 
os direitos da convenção coletiva, 
o reajuste salarial. Do outro lado, 
o resultado que poderá mudar os 
rumos do nosso país.  

Assim como a classe trabalha-
dora está de olho nos resultados 
das urnas, os patrões também 
estão. Antecipar a mobilização 
para fortalecer a nossa campa-
nha foi uma estratégia pensada 
para mostrar para os patrões 
que, independente do resultado, 
queremos que as nossas reivindi-

cações sejam atendidas. 
Mas, claro, temos consciência 

de que assegurar uma represen-
tação política no Congresso, na 
Câmera, no Governo Estadual e 
na Presidência fortalecem e mui-
to as nossas lutas. Por isso que 
não podemos desassociar uma 
coisa da outra. E, neste momento, 
os olhos se voltam para quem irá 
presidir o nosso país pelos próxi-
mos quatro anos. No entanto, os 
companheiros e companheiras 
precisam entender que um presi-
dente não constrói nada sozinho. 

Ter um Congresso e uma Câ-
mara que nos represente de fato 
fará toda diferença. Há muitos 
candidatos dispostos a lutar con-
tra o retrocesso posto. Mas, para 
não errarmos, devemos conhecer 
a atuação dos candidatos, olhar 
para os projetos, ver o quão viá-

veis eles são e se vão nos benefi-
ciar. 

Por uma campanha salarial 
vitoriosa, por um país melhor, é 
que nos próximos dias devemos 
unir ainda mais as nossas forças. 
Vamos juntos lutar e ampliar os 
nossos direitos. Depende de nós.  
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Há 16 anos, metalúrgicos se 

mobilizavam em seminário da 

Campanha Salarial na Fazenda 

da Federação
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Depende de nós .

ARQUIVO SINDMETAL

Devido ao feriado da Independência do Brasil, na quarta-feira, 7, 
não haverá atendimento no Metalclube, na sede e subsedes do Sindicato. 
Mais informações no (11) 9 6078-0209

FERIADO 

O país continua sofrendo 
com a alta dos preços. Apesar de 
a inflação ter cedido um pouco 
em julho, com queda de 0,68%, 
os 25 longos meses de alta cas-
tigam muito a população, prin-
cipalmente porque os itens que 
mais sobem são os básicos, como 
alimentos. Em 2022, a inflação 
geral é de 4,77% e em 12 meses, 
de 10,07%, de acordo com o IP-
CA-IBGE. Há 11 meses, estacio-
nada em dois dígitos!

A variação negativa em julho 
ocorreu em boa medida por cau-
sa da queda nos preços dos com-
bustíveis. Mas engana-se quem 
pensa que isso tem a ver só com a 
redução do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias (ICMS). O 

que acontece também é que, nes-
se momento, os preços dos com-
bustíveis estão oscilando para 
baixo no mercado internacional 
e isso tem impacto no Brasil. Se 
voltarem a subir lá fora, por aqui 
acontecerá o mesmo. 

Os preços da comida, no en-
tanto, não deram trégua. Em 12 
meses, a alta do grupo de alimen-
tação e bebidas chegou a 14,72%. 
Só em julho, o aumento foi de 
1,30%. 

O que não faltam são alertas 
ao governo sobre a necessidade 
de políticas para enfrentar a ele-
vação dos preços dos alimentos. 
E desde 2020. Além de boicotar a 
agricultura familiar, responsável 
por 70% dos alimentos que vão 

para a mesa dos brasileiros, o 
governo acabou com a política de 
estoques reguladores, ferramenta 
importante para segurar os pre-
ços. O resultado dessas escolhas 
é cada vez mais dramático.

Preços dos alimentos seguem em alta.

FAUSTO AUGUSTO JUNIOR
diretor técnico do DIEESE

GIRO POLÍTICO

Debate – A TV Bandeirantes, em parceria com UOL, 
Folha de São Paulo e TV Cultura, realizou, no domingo, 28, o 
primeiro debate entre os candidatos à Presidência da Repú-
blica do ano.

Campanha – Num clima de alegria, prestigiado por 
diversas autoridades, militantes e lideranças sindicais, Mô-
nica Veloso, vice-presidente (licenciada) do Sindicato, lan-
çou oficialmente no sábado, 27, sua campanha a deputada 
federal.

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

JO
Ã

O
 M

A
R

C
E

LO

São Paulo – Sindicalistas e representantes de movi-
mentos populares se reuniram na quinta-feira, 25, com Fer-
nando Haddad, candidato ao governo de SP. Na ocasião, as 
centrais entregam um documento com propostas.

Mais informações pelo SindZap (11) 9 6078-0209. 
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A data-base da categoria é em 1° de novembro, o trabalhador que for 
dispensado, sem justa causa, nos 30 dias que a antecedem, tem direito a 
uma indenização equivalente a 1 salário mensal da data da dispensa. 

ATENÇÃO 

O Sindicato convoca os 
metalúrgicos de Osasco e re-
gião para seminário geral da 
Campanha Salarial, na Colô-
nia de Férias da Federação 
dos Metalúrgicos do Estado 
de São Paulo, na Praia Gran-
de. A mobilização vai aconte-
cer em 17 de setembro, num 
sábado. 

Os sócios e sócias interes-
sados em participar devem se 
inscrever com um dos direto-
res do Sindicato ou pelo Sin-
dZap (11) 9 6078-0209, até 9 de 
setembro. Os sócios e sócias 
que estiveram nos seminários 
da campanha realizados em 
julho e agosto terão priorida-
de, para tanto, também devem 
mostrar interesse. 

A saída acontecerá em 16 
de setembro, na sexta-feira. O 
retorno será no domingo, 18, 
após o almoço. 

“É importante ressaltar 
que os companheiros são par-

Seminário geral da Campanha Salarial 
acontece em 17/09, na Praia Grande

INSCREVA-SE

Plenária na Federação dá pontapé em nova etapa da Campanha

Agora é oficial. Na terça-
-feira, 30, a categoria deu pon-
tapé inicial na Campanha Sa-
larial unificada deste ano, em 
plenária realizada na Federa-
ção dos Metalúrgicos do Esta-
do de São Paulo. A diretoria do 
Sindicato e representantes dos 
demais 53 sindicatos filiados à 
Federação participaram do en-
contro. 

A plenária marca o início 

de uma nova etapa de mobi-
lização da categoria, que vai 
se organizar para construir a 
pauta de reivindicações que 
será entregue e negociada com 
os grupos patronais. No encon-
tro, os dirigentes também de-
bateram a conjuntura econô-
mica, política e destacaram a 
importância de a classe traba-
lhadora votar com consciência 
nestas eleições. 

“Nosso objetivo é preparar 
uma Campanha Salarial muito 
mais forte e mobilizada. Além 
disso, também é importante 
nos posicionarmos nas ques-
tões políticas e econômicas 
pelas quais passa o país neste 
momento. Nossa luta conti-
nua”, destacou Eliseu da Silva 
Costa, presidente da Federação 
dos Metalúrgicos do Estado de 
São Paulo.

te fundamental na busca por 
uma campanha salarial vito-
riosa, e que junto com o Sindi-
cato somos cada vez mais for-
tes. Portanto, se faz necessária 
a mobilização e participação 
de todos, só assim os avanços 
serão conquistados”, destaca 
o presidente do Sindicato, Gil-
berto Almazan (Ratinho). 

Dirigentes destacaram a necessidade de reforçar a mobilização e aprovaram calendário de luta 

PLR garantida na 
Engematex por dois anos 

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

Com apoio do Sindicato, os 
companheiros da Engematex 
conquistaram acordo de PLR 
(Participação nos Lucros e Re-
sultados) por dois anos: 2022 e 
2023. O avanço ocorreu 20 dias 
depois que os trabalhadores re-

jeitaram a primeira proposta. 
Além da PLR, conquistaram 

o compromisso da empresa de 
melhorar a questão da alimenta-
ção: aumentar o VR ou fornecer 
as refeições. “A mobilização e a 
persistência dos trabalhadores, 

não só referente a PLR, como ou-
tras pautas, resultaram na con-
quista”, avalia o diretor do Sin-
dicato Carlos Eduardo (Garrafa).

Na região, os companheiros 
da Atlas Copco também estão 
com a PLR fechada.

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

Após estado de greve, PLR é fechada na Datainox 
Na Datainox, após os compa-

nheiros entrarem em estado de 
greve, a empresa voltou a mesa 
de negociação e fez uma nova 
proposta, que foi aprovada pelos 
trabalhadores. O pagamento do 
valor será em parcela única, a ser 
paga em 30 de setembro.

Segundo o diretor Sertório, 
a empresa já se comprometeu a 
discutir a PLR de 2023. “A organi-
zação dos trabalhadores foi fun-

Assembleias híbridas aprovam PLR na Taboca 
PLR garantida também na 

Mineração Taboca. A proposta 
negociada foi aprovada pelos tra-
balhadores em assembleias reali-

damental para o resultado alcan-
çado, mostraram que a união faz 

a força e traz resultado”, destaca 
o diretor. 

zadas de forma presencial e onli-
ne nas duas plantas da empresa. 

O pagamento da primeira 
parcela aconteceu na terça, 30. 
Além da PLR, o administrativo 
da unidade de Pirapora do Bom 
Jesus também aprovou a troca 
de feriado. E os companheiros de 
Alphaville aprovaram compen-
sação de dias pontes. 

Sertório coloca PLR em votação em assembleia na Datainox 

Metalúrgicos da Mineração Taboca aprovam proposta de PLR 

Adicional noturno é 
direito do trabalhador 

SEU DIREITO

Todo trabalhador que re-
alizar a sua função emprega-
tícia entre as 22h de um dia 
e 5h do dia seguinte tem o 
direito de receber acréscimo 
em sua remuneração de, no 
mínimo, 20% sobre a hora 
diurna. Este direito é pre-
visto no artigo 73 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

Na Convenção Coletiva 
da categoria, há variação de 
acréscimo conforme o grupo 
patronal. No Grupo 3, por 
exemplo, o adicional é de 
35%. Para os admitidos an-
tes de 1° de janeiro de 1999, 
o percentual de 50%. O salá-
rio tem acréscimo porque a 
mudança do horário de sono 
é prejudicial à saúde. 

Seja sócio, fortaleça a luta 
e tenha acesso a descontos

Aproveite a presença dos 
diretores nas portas das fábri-
cas e se associe ao Sindicato. 
Nesta quarta-feira, 31, tem plan-
tão de sindicalização na Freios 
Farj, 11h30, na quinta-feira, 1°, 
é a vez dos companheiros da 
Atlas Copco receberem os dire-
tores a partir das 11h. 

Ao se tonar sócio do Sin-
dicato, além de fortalecer a 
estrutura sindical, os instru-
mentos de luta e a própria 
categoria, você tem acesso a 
diversos benefícios, como des-
contos em diversos parceiros. 
Conheça alguns na coluna Só 
Pra Sócio.

FIQUE SÓCIO

Trabalhador preenche ficha de sindicalização

A
U

R
IS

 S
O

U
S

A
G

A
R

R
A

FA



semana4 VT
OSASCO, 31 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2022 • ED. 20

O Sindicato convoca os ex-trabalhadores da Jan Lips, que estão no processo 
nº 1000543-92.2019.5.02.0501, para assembleia, a ser realizada em 13/09, na 
subsede de Taboão da Serra, às 19h (1ª convocação) e às 19h30 (2ª convocação). 
Endereço: Rua Ribeirão Preto, 397, Vila Iasi, Taboão da Serra.

SAÚDE E SEGURANÇA

Pesquisador americano destaca atuação do 
Sindicato na luta por saúde e segurança 

Com um olhar atento, o 
pesquisador americano Cody 
Alexander Williams destacou 
a atuação do Sindicato na luta 
por saúde e segurança em roda 
de conversa que aconteceu na 
sede na quarta-feira, 24. Tam-
bém compartilhou suas im-
pressões  sobre a pesquisa que 
tem feito sobre a atuação dos 
setores metalúrgico, químico e 
bancário da Grande São Paulo 
na luta por saúde e segurança.

“Se você for olhar as pas-
tas de arquivo do Sindicato 
sobre abreugrafia, verá o pro-
tagonismo da entidade. Não só 

pediam a fiscalização, faziam 
acontecer. Fizeram do sistema 
algo que trabalhava em prol 
do trabalhador, e conseguiram 
mudar a realidade do trabalha-
dor brasileiro”, observou Cody. 

Cody é aluno de doutorado 
no Programa de Pós-Gradua-
ção de História da Universida-
de de Nova York, e desenvolve 
a tese “Sob a pressão da Cida-
dania na Grande São Paulo: 
Trabalhadores, saúde e direi-
tos sociais, 1976-2011”. Para 
isso, os arquivos e a atuação 
do Sindicato sobre o tema são 
alguns dos objetos de estudo 

de sua Pesquisa. 
O pesquisador, que tem 

paralisia cerebral e passou 
por 19 intervenções cirúrgi-
cas na infância, explicou que 
a vulnerabilidade do seu pró-
prio corpo o motivou a enten-
der melhor a experiência de 
outras pessoas. Conforme se 
aprofundou no tema, enten-
deu que: “se você não posicio-
na o seu corpo, o mundo vai 
posicionar ele por você”. E é 
com este entendimento que 
traça a luta de trabalhadores 
vítimas de doenças e acidentes 
de trabalho. 

Rosca sem Fim na  REATECH
O livro Rosca sem Fim, 

lançado pelo Sindicato em 28 
de abril, será tema de debate 
de estande da UGT, SIEMA-
CO, SEAC-SP e Sindicato dos 
Comerciários de São Paulo, 
com apoio da UNI Global 
Union, na REATECH Brasil. 

Serviço: 
Data: 02/09 (sexta-feira), 14h
Local: REATECH Brasil
Rodovia dos Imigrantes, 1,5 
km, Jabaquara, São Paulo 
Acesso gratuito

Cody faz relato de sua pesquisa nos arquivos do Sindicato 

DataSUS: Suicídio aumenta 35%, em nove anos
Entre 2011 e 2020, as mor-

tes por lesões autoprovocadas 
aumentaram 35%. O estado 

de São Paulo lidera o triste 
ranking com o maior núme-
ro de suicídios registrados, 

motivos foi o medo da conta-
minação, restrições impostas 
pela quarentena e condições 
financeiras também.

Campanha – Para 
conscientizar a população 
sobre a gravidade do suicí-
dio, bem como evitar o seu 
acontecimento, em 2014, foi 
criada a Campanha Setem-
bro Amarelo. A iniciativa é do 
CVV (Centro de Valorização 

da Vida), junto do CFM (Con-
selho Federal de Medicina) e a 
ABP (Associação Brasileira de 
Psiquiatria). 

O CVV é uma associação 
sem fins lucrativos, que ofe-
rece apoio emocional e pre-
venção ao suicídio, 24 horas. 
O atendimento pode ser feito 
por telefone (188) ou pelo site 
cvv.org.br. Se precisar, não 
hesite em buscar ajuda. 

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

VIA CERTA 
EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL
50% DE DESCONTO nas 
mensalidades, mediante 
apresentação da carteirinha
Rua General Bittencout, 170, 
Centro, Osasco, SP
+ Informações: (11) 3681-4088

DROGARIA 
COTIFARMA 
10% DE DESCONTO EM
MEDICAMENTOS
Rua Senador Feijó, 279,
Centro - Cotia / SP
+ Informações: cotifarma@terra.com.br

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

seguido por Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul. Os dados 
fazem parte de um levanta-
mento do DataSUS.  

O ano de 2021, teve um 
aumento de 0,4%, em re-
lação a 2020.  Segundo es-
pecialistas, o isolamento 
social, provocado pela pan-
demia do coronavírus, con-
tribuiu com o aumento. Uma 
pesquisa realizada pela ABP 
(Associação Brasileira de 
Psiquiatria), com cerca de 
400 médicos de 23 estados 
e do Distrito Federal, por 
exemplo, confirma isso. 

De acordo com a pesqui-
sa, 89,2% dos entrevistados 
tiveram pacientes que apre-
sentaram agravamento de 
quadros psiquiátricos por 
causa da pandemia; 67,8% 
dos especialistas recebe-
ram pacientes novos, porém 
44,6% dos médicos informa-
ram a diminuição do núme-
ro de pacientes. Alguns dos 
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