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Lula sai na frente 
para disputa 

no 2º turno
O candidato Lula 
(PT) disputa com 

Bolsonaro (PL) o 2º 
turno das eleições 

presidenciais. O 
petista venceu o 1º 
turno com 48,43% 

dos votos e Bolsonaro 
ficou com 43,20%. P.2
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Lula teve mais votos em 14 estados; e Bolsonaro, em 12 e no DF

Pauta aprovada em assembleia 
já está com os patrões P. 3 

PLR fechada na São 
Raphael (foto) e Valvugás P.3 

Gênero e 
trabalho são 
temas de 
encontro P. 4

Eleições: veja 
candidatos 
eleitos da 
região  P. 2

CIPA eleita 
na Meritor e 
Construmonti  
P. 3MPT investiga acidente na 

Multiteiner P.4 
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Metalúrgicos de Osasco e região aprovaram pauta de reivindicações em assembleia realizada na sexta-feira, 30
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Depois do primeiro turno 
das eleições, já estamos mo-
bilizados na campanha para 
elegermos no segundo turno, 
30 de outubro: Lula para Pre-
sidente da República 13 e Had-
dad para Governador de SP 13.

A combatente frente demo-
crática do primeiro turno será 
ampliada com outros partidos 
e outras lideranças políticas e 
sociais e chegaremos lá, com 
certeza, vitoriosos. Nossa luta 
é de resistência contra o fascis-
mo, a violência, a intolerância, 
a exclusão social, os ataques 
aos direitos, o alto custo de 

vida, o desemprego e a fome.
Lula pelo Brasil e Haddad 

por SP têm o compromisso com 
a democracia, o desenvolvi-
mento, os setores produtivos, 
o movimento sindical, os mo-
vimentos sociais e as camadas 
populares da sociedade e preci-
sam do apoio de todos nós.

Somente com estes dois 
companheiros eleitos teremos 
canais de diálogo e paz social 
para fazermos avançar a pau-
ta da classe trabalhadora e as 
políticas públicas de geração 
de empregos de qualidade e dis-
tribuição de renda para todos e 

todas. 
Vamos à luta com força to-

tal neste segundo turno!

A decisão das eleições para 
a Presidência da República fi-
cou para o segundo turno. Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) lide-
rou as preferências dos eleito-
res, com 48,43% dos votos, se-
guido por Jair Bolsonaro (PL), 
que teve 43,20% dos votos. 

As eleições são um instru-
mento para definição sobre o 
modo como nosso país será 
governado. Saímos deste pri-
meiro turno com um Congresso 
Nacional ainda mais conserva-
dor. Isso significa que teremos 
dificuldades para passar nele 
as pautas progressistas e de di-
reitos humanos.

Agora, então, precisamos 
unir forças pela eleição de um 
presidente realmente compro-
metido com as pautas da clas-
se trabalhadora, para impedir 

mais retrocessos. O mesmo 
vale para o governo de São 
Paulo, que também terá segun-
do turno entre Fernando Had-
dad (PT) e Tarcísio (Republica-
nos). 

Esperávamos encerrar a 
nossa Campanha Salarial até 
a data-base, 1º de novembro. 
Mas com a indefinição na polí-
tica, certamente, os patrões vão 
levar as negociações em banho 
maria e o resultado do segundo 
turno, com certeza, vai influen-
ciar no resultado final. 

Com este olhar, com o ob-
jetivo de defender os nossos 
direitos, como o 13º salário, às 
férias, o FGTS, vamos juntos 
ao segundo turno, sem violên-
cia e por meio de debate sadio, 
eleger quem de fato vai nos re-
presentar. 

Avalie, tenha critérios para 
avaliar os candidatos e decidir 
neste segundo turno. Do mais, 
fique atento ao chamado do 
Sindicato e vamos juntos re-
forçar a mobilização por uma 
Campanha Salarial vitoriosa. 
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Há 39 anos, metalúrgicos da 

Ford participavam de eleição 

para definir comissão de fábrica

MISSÃO  “Organizar e defender os trabalhadores  
respeitando os direitos de cidadania e a diversidade como  
os princípios para a construção de uma sociedade justa”.

EXPEDIENTE

DÚVIDAS  contato@sindmetal.org.br
Acesse o site: www.sindmetal.org.br
Facebook: sindmetal
Twitter: @sindmetalosasco

SEDE  Rua Erasmo Braga, 307
Presidente Altino – CEP 06213-008
Telefone: (11) 3651-7200

2º a 6ªf, das 8h às 12h e das 13h às 17h

PRESIDENTE  Gilberto Almazan
EDITORA  Auris Sousa • MTB 63.710 
DIAGRAMAÇÃO  Nova Onda Comunicação

SUBSEDE COTIA  
Av. Prof.º Joaquim Barreto, 316
Centro – Telefone: (11) 4703-6117

SUBSEDE TABOÃO DA SERRA  
Rua Ribeirão Preto, 397
Vila Iasi – Telefone: (11) 4137-5151

METALCLUBE
facebook/metalclube.sindmetal
Telefone: (11) 3686-7401

COLÔNIA 
Localizada em Caraguatatuba.
Reservas pelo (11) 3651-7200. 

METALCAMP
Piscina fechada neste período de
baixa temporada. Telefone: (11) 3686-7401

IMPRESSÃO  Atlântica Gráfica e Editora
TIRAGEM  12 mil exemplares

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
gilberto@sindmetal.org.br

Pelo caminho da representatividade .

ARQUIVO SINDMETAL

Pela primeira vez na história do Brasil, a Câmara dos Deputados terá 
duas mulheres trans como deputadas federais, Erika Hilton (PSOL) 
eleita por São Paulo e Duda Salabert (PDT) eleita por Minas Gerais.

DIVERSIDADE 

Rumo à vitória no 2º turno.

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

Paulo e Mogi das Cruzes

GIRO POLÍTICO

2º Turno – Diferentes propostas de país passam para 
o 2º turno na eleição para presidente. Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno 
das eleições para presidente da República. No primeiro tur-
no, Lula teve 48,43% dos votos e Bolsonaro 43,20%.
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Governo de SP – Também vai ter segundo turno 
na eleição para o governo do Estado de São Paulo, entre Fer-
nando Haddad (PT) e Tarcísio (Republicanos). No primeiro 
turno, o candidato petista teve 35,70% e o do Republicanos 
42,32%. 

Região – A partir de 2023, quatro candidatos da re-
gião de Osasco ocuparão uma vaga na Assembleia Legisla-
tiva pelos próximos quatro anos. São eles: Emídio de Sou-
za (PT), Gerson Pessoa (Podemos), Bruna Furlan (PSDB) e 
Rogério Santos (MDB). A região também elegeu deputados 
federais: Fábio Teruel (MDB) e Pablo Marçal (PROS), cuja 
candidatura ainda está sendo analisada e pode ter os votos 
anulados.

Bancada Feminina – A bancada feminista da 
Alesp (Assembleia Legislativa do estado de São Paulo) pas-
sou de 19 para 25 candidatas eleitas em 2023. O PSDB elegeu 
três deputadas, o PT quatro, o PSOL elegeu três candidatas. 
Paula Nunes dos Santos, da Bancada Feminista do PSOL, foi 
a candidata com mais votos no estado, somando 259.771.
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51% das negociações coletivas concluídas até o começo de setembro, referente à data-base de 
agosto, conseguiram repor a inflação medida pelo INPC-IBGE. Desse total, 27,5% conquistaram 
aumento real, enquanto 23,5% registraram resultados iguais ao índice inflacionário. Os dados são 
do DIESSE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos)

ACORDOS 
COLETIVOS 

PLR garantida para os companheiros da 
São Raphael e da Valvugás 

CAMPANHA SALARIAL 

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

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

Os metalúrgicos de Osas-
co e região aprovaram em as-
sembleia geral na sexta-feira, 
30, a pauta de reivindicações 
da Campanha Salarial 2022 e 
reforçaram mobilização para 
tornar esta Campanha Sala-
rial ainda mais forte. A pauta, 
composta de 188 itens, já está 
nas mãos dos patrões. A luta, 
agora, é para iniciarmos o 
quanto antes as negociações.

Entre os principais itens 
reivindicados, estão a reposi-
ção das perdas pelo INPC e a 
renovação das Convenções Co-
letivas de Trabalho. “A assem-

CIPA renovada na Meritor e Construmonti

Metalúrgicos aprovam pauta de reivindicações 
e reforça unidade por direitos da Convenção 

bleia foi bem produtiva. Foi 
a largada para reforçarmos a 

unidade e conquistar o nosso 
aumento”, avaliou um compa-

Na última semana, com o 
apoio do Sindicato, os compa-
nheiros da São Raphael e da 
Valvugás conquistaram PLR 
(Participação nos Lucros e Re-
sultados). 

Na São Raphael, a PLR foi 

paga em parcela única, na sex-
ta-feira, 30. “Esta é mais uma 
conquista, graças a organiza-
ção dos trabalhadores”, desta-
ca o diretor Sertório.

Na Valvugás, os trabalha-
dores conquistaram melhoria 

de 15% no valor em relação 
ao ano anterior. “A comissão 
exerceu papel fundamental na 
articulação junto com o Sindi-
cato para melhoria da propos-
ta”, destaca o assessor sindical 
Wilson Costa.

nheiro da BPN. 
Um trabalhador da Espon, 

achou a assembleia bacana e 
aproveitou para tirar algumas 
dúvidas. Outro da ADI dis-
se que “o Sindicato tem uma 
enorme capacidade de orga-
nização, o que se agrega para 
fortalecer os direitos dos tra-
balhadores”. 

Dificuldades – Ape-
sar da inflação em queda, o ín-
dice ainda continua muito alto 
e o cenário ainda é desafiador 
para a categoria. “Vamos en-
contrar muitas dificuldades. 
A definição das eleições em 

segundo turno vai refletir nas 
negociações, os patrões vão 
querer segurar o processo até 
o resultado”, alerta o presiden-
te do Sindicato, Gilberto Alma-
zan (Ratinho). 

Por isso a categoria terá 
que reforçar a organização 
por uma Campanha Salarial 
vitoriosa. Com data-base em 
1º de novembro, a Campanha 
Salarial 2022 é unificada com 
os demais sindicatos filiados 
à Federação dos Metalúrgicos, 
representando em torno de 
750 mil metalúrgicos no Esta-
do de SP.

Ratinho destaca força das Convenções Coletivas

Wilson Costa coloca PLR em votação na Valvugás

Os metalúrgicos da Meri-
tor e da Construmonti elege-
ram seus novos representan-
tes na CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes) O 
diretor Edson Cogo acompa-
nhou o processo eleitoral, que 
aconteceu na semana passada. 

Na Meritor, foram eleitos, 
como titulares: José Ernesto 
Scribone, José Aparecido Fer-
reira dos Reis, Jeff Kleber Jus-
tino, Katia Cristina Alves Pe-
reira Silva, Ronaldo Aparecido 

de Oliveira e Edilson Paulino 
da Silva. Os suplentes são: Ed-
milson Mendes da Silva, Ma-
cos José Barbosa da Silva, Fa-
bio da Silva Barbosa, Claudio 
Wroblewski. 

“Nos últimos 30 anos, Ka-
tia é a primeira mulher eleita 
na Meritor”, destaca o diretor 
Cogo. 

Na Construmonti, foram 
eleitos: Alessandro Siqueira, 
como titular, e José Eronil-
des, como suplente.

Trabalhadores da Meritor fizeram questão de eleger cipeiros 

Construmonti: José Eronilde, suplente, e Alessandro (centro), titular

SEU DIREITO

Outubro Rosa: Conheça os exames 
para o diagnóstico precoce do câncer

Outubro Rosa é uma cam-
panha para reforçar a cons-
cientização das mulheres, para 
se prevenirem do câncer de 
mama. Pensando nisso, o Visão 
Trabalhista aponta para você 
exames importantes para o 
diagnóstico precoce da doença. 

Mamografia e o ultras-
som: os dois podem identificar o 
câncer ainda na sua fase inicial.

Ressonância magnética: 
é um exame utilizado princi-

palmente quando existe gran-
de risco de a mulher ter cân-
cer da mama, especialmente 
quando existem alterações 
nos resultados da mamografia 
ou do ultrassom.

Biópsia: é o exame que dá o 
diagnóstico, é feito em laborató-
rios com uma anestesia local e re-
tira com uma agulha as amostras 
lesionadas da região da mama.

Tá na Convenção: para 
auxiliar na luta contra todos os 

tipos de câncer, as Convenções 
Coletivas da categoria, garantem 
que as empresas farão campa-
nhas preventivas, bem como um 
dia para que os trabalhadores e 
trabalhadoras realizem exames 
preventivos gratuito do câncer, 
quando da realização do exame 
periódico anual.

Vale ressalta que é dever 
do Estado garantir acesso a 
consultas, exames e tratamen-
to para a população. 
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O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) anunciou nesta 
segunda-feira, 3, o adiamento do fim da coleta de dados do Censo 
Demográfico de 2022 por causa da falta de recenseadores. Agora, a 
previsão de encerramento é em dezembro. 

MPT investiga acidente que deixou nove 
mortos e cerca de 30 feridos na Multiteiner

O MPT (Ministério Públi-
co do Trabalho) de Barueri e 
Região começou a investigar 
na quinta-feira, 29, o acidente 
de trabalho que deixou nove 
mortos e cerca de 30 feridos, 
após desabamento do auditó-
rio da Multiteiner, em Itape-
cerica da Serra. A presença 
do órgão no local aconteceu a 
pedido do Sindicato para que 
seja verificado as responsabi-
lidades na tragédia. 

O Secretário-geral do Sin-
dicato, João Batista, e o diretor 
Marcelo Mendes acompanha-

ram o processo de fiscalização 
na fábrica. Durante a vistoria, 
o perito informou aos dirigen-
tes que a procuradora do tra-
balho vai convocar algumas 
pessoas que trabalham na em-
presa para uma audiência. A 
data não foi informada. 

Até o momento, a empresa 
não forneceu a CAT (Comuni-
cação de Acidente de Traba-
lho) ao Sindicato e, segundo 
um familiar de uma das víti-
mas, nem aos parentes. Isso 
mesmo com a Lei 8213/91 
dizendo que uma cópia da 

CAT deve ser fornecida em 24 
horas ao acidentado ou seus 
dependentes, bem como ao 
sindicato representante da ca-
tegoria.

“Exigimos a emissão da 
CAT de todos os trabalhadores, 
todos. Sem esse documento, 
as vítimas ou seus familiares 
terão dificuldades de ter seus 
direitos garantidos. Ele tam-
bém é importante para que o 
INSS possa cumprir com suas 
responsabilidades de maneira 
justa”, explica o secretário-ge-
ral do Sindicato, João Batista.

CENSO 
2022

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Drogaria Cotifarma
Rua Senador Feijó, 279
Centro – Cotia / SP
10% DE DESCONTO EM 
MEDICAMENTOS
cotifarma@terra.com.br

Natação e 
Hidroginástica   
no Metalclube  
Sócios do Sindicato têm acesso a 
valores especiais. 
Rua Luiz Rink, 501, Rochdale, 
Osasco
+ Informações: www.sindmetal.org.
br e (11) 3686-7401

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

SAÚDE E SEGURANÇA

Ministério do Trabalho e Previdência ausente
Mesmo com o alto núme-

ro de mortes e feridos, até o 
momento não sabemos se o 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência compareceu ao local. 
A demora revela mais uma vez 
o sucateamento do órgão e o 
descaso com a vida dos traba-
lhadores.  Atualmente, não há 

auditores fiscais suficientes. 
Conforme a SRTE  (Supe-

rintendência Regional do Tra-
balho e Emprego no Estado de 
São Paulo), o estado conta com 
177 auditores responsáveis 
pela fiscalização do trabalho, 
em condições de receber or-
dem de serviço. Mas o ideal 

seria 1.141, conforme a legis-
lação.

A situação na região de 
Osasco, que atende Itapeceri-
ca da Serra, é ainda pior. Hoje, 
existem apenas quatro audi-
tores, mas apenas um com 
especialização em saúde e se-
gurança. 

Outro Acidente na região
Em 26 de setembro, um 

auditor do Ministério do Tra-
balho e uma perita do MPT es-
tiveram na Cinpal, em Taboão 
da Serra, para iniciar vistoria 
do acidente que matou um 
trabalhador e feriu outros 

três. O acidente de trabalho 
aconteceu no setor de forjaria 
no mesmo dia em que acon-
teceu o desabamento na Mul-
titeiner, em 20 de setembro.  
Agora, o Sindicato aguarda o 
relatório. 

INCLUSÃO 

Gênero e Trabalho são assuntos do Diálogos desta quarta, 5
Nesta quarta-feira, 5, 

acontece o 2º Diálogo sobre Di-
versidade, com o tema Gênero 
e Trabalho. Organizado pelo 
Ministério Público do Traba-
lho em São Paulo e pelo Espaço 
da Cidadania e seus parceiros 
pela inclusão, o encontro vai 
acontecer das 9h30 às 11h30, 
pelo aplicativo Zoom. 

Adriana Marcolino, técni-
ca do Dieese; Edson Defendi, 
Educador e consultor em Di-
versidade e Inclusão; Márcia 

Hipólito, Formada em pedago-
gia, consultora de pessoas com 
deficiência e diversidade no 
Coexistir; Walleria Suri, con-
sultora em Diversidade são os 
convidados para tratar destes 
assuntos.

APAE Barueri – No 
dia seguinte, quinta-feira, 6, 
a APAE Barueri promove café 
da manhã sobre inclusão e 
empregabilidade, das 9h às 
11h. 

Com apoio do Sindicato 

e do Espaço da Cidadania, a 
atividade vai contar com de-
poimentos dos jovens com de-
ficiência intelectual e autismo, 
experiências vivenciadas e 
orientações de José Carlos do 
Carmo (Kal), coordenador do 
Projeto de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência da Superin-
tendência Regional do Traba-
lho de São Paulo. 

A APAE Barueri fica na 
Estrada dos Pinheiros, 1.420, 
Parque Viana, Barueri.
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