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Lutas nas 
fábricas 
ganham força 
Os trabalhadores sabem: 
só a mobilização é capaz 
de trazer avanços. Por 
isso a organização tem 
ganhado força nas fábricas: 
Na LAO, graças a ela, os 
companheiros conseguiram 
barrar a aplicação de 
acordos individuais 
sobre horário de trabalho 
e, agora, terão o tema 
discutido em negociação 
coletiva. Na New Oldany, 
os companheiros lutam por 
folga aos sábados. E na SP 
Refrigeração (Sindratar) 
saiu o reajuste salarial 
referente a 2021.  P.3

Os sócios e sócias do 
Sindicato têm encontro 
marcado na Praia Gran-
de para fortalecer a mo-
bilização nesta Campa-
nha Salarial. Transporte, 
alimentação e estadia se-
rão gratuitos.  P. 4

Na Lao, os companheiros estão firmes para que a negociação coletiva seja respeitada
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da Campanha Salarial
no litoral neste sábado

Sertório coloca PLR em votação na AEPI 

Cresce acordos de PLR na região 
Nos últimos dias, os companheiros da Ancae, AEPI, 
Conbras, Dinatecnica, Esquadrisul, Kronitubos, 
Sambel e SB Parts conquistaram PLR.   P.3

Inclusão e 
Empregabilidade 
na APAE Barueri  
P. 2

Demissões na 
Mercedes são 
alertas para 
indústria P. 2
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A diretoria do Sindicato se 
solidariza com os companhei-
ros da Mercedes-Benz, de São 
Bernardo do Campo, que na se-
mana passada foram surpreen-
didos com o comunicado da 
empresa, que pretende demitir 
mais de 3 mil trabalhadores. 
Repudiamos esta postura da 
empresa, cobramos a respon-
sabilidades que os nossos go-
vernantes também têm e aler-
tamos que este não é um caso 
isolado. 

O anuncio das demissões é 
reflexo da falta de política in-
dustrial dos governos federal e 
estadual. Eles não têm propos-
ta. Não dialogam, mas quando 
abrem as exceções, são para 
aqueles maus patrões, que só 
querem cortar direitos. 

Há anos, o movimento sin-
dical tem cobrado a necessida-
de da criação de políticas que 
fortaleçam a indústria nacio-
nal. Precisamos dar um basta 
na desindustrialização. Para 
isso, o dia 2 de outubro será 
decisivo. Temos que dar o nos-
so voto para candidatos que 
tenham compromisso com a 
classe trabalhadora, e que pre-
tendem, de fato, tornar o Brasil 
um país em pleno desenvolvi-
mento econômico, e com traba-
lho decente. 

Falando em responsabili-
dade, também está nas nossas 
mãos tornar a nossa campanha 
salarial vitoriosa. Para isso, 
sua mobilização é importante. 
Atenda aos chamados do Sindi-
cato, participe das assembleias 

e seminários. E vamos juntos 
lutar pelo nosso reajuste, pela 
nossa Convenção Coletiva e por 
um Brasil que proteja os direi-
tos da classe trabalhadora. 
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Há 29 anos, cerca de 10 mil 

trabalhadores participavam 

de assembleia da Campanha 

Salarial, no Metalclube
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Demissões e o descaso com a indústria .

ARQUIVO SINDMETAL

Em agosto de 2022, o salário mínimo necessário para atender as necessidades 
básicas de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ R$ 6.298,91, ou 
seja, 5,20 vezes o atual mínimo de R$ 1.212. Os dados são do DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) 

MÍNIMO 
ESTAGNADO 

Com distribuição de mão 
em mão do jornal O Metalúr-
gico, órgão oficial de comuni-
cação do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes, encontrei-me nes-
ta segunda, 12 de setembro de 
2022, com os trabalhadores da 
Deca.

A assembleia foi organi-
zada pelo diretor Ceará. Em 
pauta: a campanha salarial, 
as eleições de outubro, a sin-
dicalização premiada e o app 
(aplicativo) do Sindicato.

Conversamos com os tra-
balhadores da Deca sobre a 
importância da participação 
da categoria na campanha sa-
larial para fortalecer as nego-

ciações pelo reajuste salarial e 
pela manutenção das conquis-
tas da Convenção Coletiva de 
Trabalho.

Defendemos também o 
voto consciente e de classe nas 
eleições de 2 de outubro, pela 
democracia, pelo Estado de Di-
reito, pela paz, pela retomada 
do diálogo social e do desen-
volvimento econômico do País, 
com geração de empregos de 
qualidade para todos(as), dis-
tribuição de renda, combate à 
fome e à exclusão social, e pelo 
aumento da representativida-
de da classe trabalhadora nos 
governos e parlamentos (Con-
gresso Nacional e Assembleias 
Legislativas).

Contra os retrocessos e a 
destruição dos direitos, só há o 
caminho da luta para a classe 
trabalhadora. A luta faz a lei!

Mobilização e informação na base metalúrgica.

MIGUEL TORRES
Presidente da Força Sindical, da CNTM 
e do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Paulo e Mogi das Cruzes

APAE Barueri estimula 
inclusão e empregabilidade 

Encontro na APAE Ba-
rueri vai compartilhar as 
possibilidades de inclusão 
profissional das pessoas 
com deficiência intelectual e 
com TEA (transtorno do es-
pectro autista). A atividade, 
que vai reunir empresas e 
interlocutores do mundo do 
trabalho, vai acontecer em 
6 de outubro (quinta-feira), 
das 9h às 11h. 

As vagas são limitadas, 
respeitando a ordem as ins-
crições. Para se inscrever, 
basta enviar um e-mail para 

o ecidadania@ecidadania.
org.br. A ação tem o apoio 
do Espaço da Cidadania e do 
Sindicato. 

CIPA e inclusão – 
Desde janeiro de 2022, 

as “noções sobre a inclusão 
de pessoas com deficiência 
e reabilitados nos processos 
de trabalho” é um dos sete 
itens obrigatórios no treina-
mento para o representante 
nomeado da NR-5 e para os 
membros da CIPA (Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes). 

CURTAS

Os Tribunais de Justiça do 
Trabalho têm anulado con-
tratos intermitentes e obri-
gado patrões a pagarem 
verbas rescisórias, quando 
a carga horária do trabalha-
dor é maior do que a permi-
tida para esse tipo de contra-
tação. As decisões dos juízes 
em favor dos trabalhadores 
ocorreram em diversos esta-
dos do país, de acordo com 
um levantamento do jornal 
Valor Econômico. Desde 
2017 até junho deste ano, 
foram contratados 842,7 mil 
trabalhadores intermitente, 
segundo o Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados).

Contratos 
Intermitentes 

O TRT-2 (2ª Turma do Tri-
bunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região) determi-
nou que uma trabalhadora 
demitida em São Paulo 
com depressão seja reinte-
grada. A justiça entendeu 
a dispensa como discrimi-
natória, e por este motivo 
também obrigou a em-
presa a pagar os salários 
e demais verbas relativas 
ao período de afastamen-
to, além de indenização de 
R$ 8.000 por danos morais. 
[Fonte: Uol] 

Saúde e 
Segurança 

Segundo o estudo “O papel 
da arma de fogo na violên-
cia contra a mulher”, lan-
çado em 2021pelo Instituto 
Sou da Paz, a arma de fogo 
é o principal instrumento 
usado nos assassinatos de 
mulheres no Brasil. Entre 
2000 e 2019, das 4 mil mor-
tes de mulheres, mais de 
2 mil foram causadas por 
armas de fogo. A pesquisa 
aponta que 2017 foi o pior 
ano, alcançando a marca 
de 54%. [Fonte: RBA] 

Violência 
contra às 
Mulheres 

Desde sexta-feira, 9, o uso 
de máscara é opcional no 
transporte público de São 
Paulo. A Secretaria estadual 
da Saúde afirma que, em 
comparação com o começo 
do ano, houve uma queda 
de mais de 90% nas interna-
ções e mortes por covid-19. 
A média móvel de mortes 
no Brasil é de 94 por dia, no 
estado a média móvel era de 
288 em fevereiro, caiu para 
27. [Fonte: RBA]

Liberação da 
Máscara
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Bolsonaro veta saque de saldo vale-alimentação em dinheiro. A 
possibilidade se referia a eventuais sobras de saldo após 60 dias sem uso 
e estava prevista na MP (Medida Provisória) 1.108. O veto foi criticado por 
internautas nas redes sociais [Fonte: RBA] 

NÃO PODE 
SACAR 

Avanço na LAO. Os tra-
balhadores reforçaram a mo-
bilização, e insistiram para 
que a mudança no horário de 
trabalho proposta pela em-
presa passe por negociação 
coletiva. Com o apoio do Sin-
dicato, a mudança marcada 
para iniciar em 5 de setem-
bro foi cancelada e as nego-
ciações iniciadas. 

Atualmente, para os com-
panheiros, os sábados não 
contam como jornada de tra-
balho, mas a empresa pre-
tendia mudar isso, por meio 
de acordo individual. Mas os 
companheiros não permiti-
ram. A organização no local 
de trabalho é uma caracterís-
tica forte dos metalúrgicos da 
LAO, que desde o ano 90 tem 
comissão de fábrica atuante. 

“Os trabalhadores estão 
organizados e sabem que o 
fortalecimento da negociação 
coletiva é o melhor caminho 
para a democratização no lo-

cal de trabalho, ou seja, todos 
terão o mesmo tratamento”, 
explica o diretor Rafael Al-
ves. 

Descanso aos sábados. 
Na CSN, por meio da mobili-
zação, os companheiros que-
rem conquistar o direito de 
folgarem aos sábados. Para 
isso e para fortalecer a orga-
nização no local de trabalho, 
na semana passada elegeram 
uma comissão de fábrica. 

O diretor do Sindicato 
Alex da Força explica que 
esta mudança na jornada de 
trabalho proporcionará aos 
trabalhadores mais qualida-
de de vida, com um tempo 
maior para dedicar a família, 
estudos e lazer.

Delegado Sindical. Já 
na New Oldany, os trabalha-
dores aprovaram pauta de 
reivindicações e elegeram o 
companheiro Pagé como de-
legado Sindical para contri-
buir com a luta. 

Metalúrgicos da LAO, CSN e da New Oldany 
estão mobilizados por suas reivindicações
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SINDICATO NAS EMPRESAS auris.imprensa@sindmetal.org.br

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

Comissão de Fábrica eleita na CSN 

Pagé é eleito delegado sindical na New Oldany 

SP Refrigeração fecha acordo
Os companheiros da SP 

Refrigeração conquistaram na 
quinta-feira, 8, acordo coleti-
vo que garante reajuste sala-
rial referente ao ano de 2021. 
O Sindicato negociou com a 
empresa do Grupo Sindratar, 
e, agora, os companheiros po-
dem contar com os direitos da 
Convenção Coletiva. 

“A mobilização dos traba-

lhadores foi importante para 
a conquista do acordo. Eles 
cobraram e não desistiram de 
seus direitos”, conta o secretá-
rio-geral do Sindicato, João Ba-
tista. Ele explica que a primei-
ra proposta apresentada pela 
empresa foi rejeitada pelos 
trabalhadores, que só aprova-
ram quando o percentual foi 
melhorado.

PLR garantida para mais companheiros

Nos últimos dias, com 
apoio do Sindicato, mais com-
panheiros conseguiram fechar 
acordo de PLR. Entre eles, es-
tão os que trabalham na An-
cae (Osasco), AEPI (Itapevi), 
Conbras (Taboão da Serra), 
Dinatecnica (Embu das Artes), 
Esquadrisul (Embu das Artes), 
Kronitubos (Jandira), Sambel 
(Barueri) e SB Parts (Barueri). 

Na Ancae, a participação 
da comissão foi determinante 
para melhorar a primeira pro-
posta feita pela empresa, com 
novos indicadores. 

Na Dinatecnica, o valor con-
quistado pelos trabalhadores 
é 25% maior que o fechado no 
ano passado. O pagamento será 
em duas parcelas. A primeira 
será paga nesta quinta-feira, 15. 

Aumento também na PLR 
da Sambel e SB Parts, ambas 
do mesmo Grupo. Se compa-
rada ao ano passado, o valor é 
66,6% maior. Pagamento será 

PLR na Dinatecnica é 25% maior que de 2021 PLR na Sambel é 66,6% maior que de 2021

Sertorio explica PLR na Kronitubos PLR aprovada na Esquadrisul 

PLR da SB Parts é igual da Sambel Meta de PLR foi melhorada na Conbras 

feito de forma integral nesta 
quinta, 15. 

Graças à atuação do Sindi-
cato, o acordo de PLR fechado 
para os trabalhadores da Da-
tainox está garantido para os 
companheiros da Kronitubos. 
As duas empresas fazem parte 
do Grupo Krominox.

Na Conbras, negociação 
entre Sindicato, comissão e 
empresa garantiu melhora no 
item de meta a ser atingida pe-
los trabalhadores. 

Com a força da mobiliza-
ção, os trabalhadores da AEPI 
e Esquadrisul também estão 
com a PLR garantida. 

Comissão foi determinante para a PLR na Ancae 
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Até sexta-feira, 16, o Dr. Paulo, médico do trabalho e clínico geral, estará 
atendendo na sede do Sindicato. Sócios do Sindicato têm desconto. 
Aproveite e marque sua consulta pelo (11) 3651-7200. 

Metalúrgicos têm seminário de mobilização da 
Campanha Salarial na Praia Grande; inscreva-se!

Nos próximos dias a mo-
bilização dos metalúrgicos de 
Osasco e região vai ganhar 
um ritmo acelerado para for-
talecer a Campanha Salarial 
deste ano. No sábado, 17, um 
seminário geral vai reunir os 
sócios e sócias na Colônia de 
Férias da Federação dos Me-
talúrgicos do Estado de São 
Paulo, localizada na Praia 

Grande. 
As vagas são limitadas. Os 

interessados em participar, 
devem se inscrever com um 
dos diretores do Sindicato ou 
pelo SindZap (11) 9 6078-0209. 
Os sócios e sócias que estive-
ram nos seminários da cam-
panha realizados em julho e 
agosto terão prioridade, para 
tanto também devem mostrar 

interesse. 
A saída acontecerá em 16 

de setembro, na sexta-feira: 
• Às 18h30 da Sede 
• Às 18h30 da Subsede de 

Taboão da Serra 
• Às 18h do Posto 45 (Var-

gem Grande Paulista) e às 
18h30 da Subesede de Cotia. 

O retorno será no domin-
go, 18, após o almoço. 

MÉDICO DO 
TRABALHO 

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.

LITORAL

O transporte de ida e volta, assim como a estadia e as principais refeições (café, al-
moço e janta), serão gratuitos. Ou seja, os sócios e sócias não terão gastos com estes itens. 

Campanha Salarial do ABC
Com data base em 1º de 

setembro, os metalúrgicos 
do ABC ainda estão em Cam-
panha Salarial. Isto porque a 
proposta de reajuste salarial 
apresentada pelos grupos pa-
tronais foi rejeitada pelo Sin-
dicato, na mesa de negocia-
ção. Os grupos ofereceram 
o parcelamento do índice da 
inflação. 

A choradeira é grande, e 

teremos as mesmas dificul-
dades dos companheiros do 
ABC. Por isso reforçar a mobi-
lização é fundamental. A ca-
pacidade de pressão da cate-
goria é que vai dar o tom das 
negociações. 

“A nossa disposição de 
luta tem que chegar até os pa-
tões. Eles precisam entender 
que, assim como os metalúrgi-
cos do ABC, não vamos aceitar 

qualquer proposta”, destaca o 
presidente do Sindicato, Gil-
berto Almazan (Ratinho). 

Pauta de Reivin-
dicações – Em 30 de se-
tembro (sexta-feira), os me-
talúrgicos da região terão 
assembleia geral referente 
a pauta de reivindicações. O 
encontro será às 18h na sede, 
a participação de todos é im-
portante. 

Empresas devem combater 
o assédio moral 

SEU DIREITO

De acordo com as Conven-
ções Coletivas da categoria, as 
empresas devem manifestar 
seu repúdio a qualquer tipo 
de assédio e/ou constrangi-
mento moral e tomar provi-

dências para coibir práticas 
e atos que resultem nessas 
práticas.

Em caso de assédio moral, 
denuncie ao Sindicato (11) 9 
6078-0209.

IDA À PRAIA GRANDE É GRATUITA


