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Categoria aprova acordo 
com Autopeças (G3) P.3

Proposta que inclui reposição da inflação e abono de 15% foi aprovada em assembleia geral na sexta-feira, 4

Com a força da 
organização, crescem 
os acordos de PLR na 

região. Nos últimos 
dias, os companheiros 

e companheiras da 
Elco, da Cris-Metal e da 

Alulev entraram para 
a lista daqueles que já 
estão com este direito 

garantido. P.3

Fechados novos 
acordos de PLR 

na região 

Na região, em percentuais, Taboão foi o  município onde Lula teve mais votos  P.4
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Companheiros da Alulev comemoram conquista de PLR 

Maioria das cidades da região elege Lula

Konecranes é 
autuada, após 
acidente  P.2

Previna-se 
contra o câncer 
de próstata  P.2

Caraguatatuba: Passe o Natal
na Colônia de Férias P.4
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No último dia 2, a democracia 
retomou seu rumo e, novamente, co-
locou no Governo do país um presi-
dente compromissado com as causas 
sociais e com os trabalhadores. Após 
o governo golpista de Michel Temer 
e o Desgoverno de Jair Bolsonaro, te-
remos a chance de colocarmos o país 
nos trilhos do crescimento econômico 
e da justiça social novamente com 
Lula no poder.

Claro, não será tarefa fácil. O 
desmonte ocorrido nas mais diversas 
áreas foi profundo e os prejuízos que 
vão desde a perda de direitos, achata-
mento de salários, ausência de reajus-
tes decentes para aposentados e pen-
sionistas, precarização do trabalho 
e o enfraquecimento dos sindicatos 
(apenas para ficarmos na área traba-
lhista), levará algum tempo para se 

recompor e exigirá de cada um de nós 
esforços ainda maiores na busca de 
um país melhor para se viver.

Agora, mais do que nunca, deve-
mos continuar nossa mobilização em 
torno das causas justas aos trabalha-
dores e buscarmos sem descanso nos-
so fortalecimento junto aos trabalha-
dores. Sobrevivemos todo este tempo 
sob o ataque direto de um governo 
que em nada respeitou a classe tra-
balhadora e de patrões sem nenhuma 
responsabilidade social, que visaram 
apenas lucros e mais lucros. 

Repito, reverter o atual quadro 
não será nada fácil. As feridas dei-
xadas por este governo em nossa 
sociedade são profundas e apenas 
a permanente união das forças pro-
gressistas poderão demonstrar a to-
dos que a liberdade, a capacidade de 

diálogo e a aceitação das divergências 
de pensamento são os caminhos mais 
sólidos para uma dinâmica política, 
econômica e social mais justa e in-
clusiva para todos. Tais valores ven-
ceram nas urnas e saberemos fazer 
com que sejam vitoriosos também em 
nosso cotidiano.

Em seu discurso da vitória, o 
presidente eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) defendeu a democracia e se 
comprometeu a governar para todos 
os brasileiros. É com alívio, e grande 
expectativa que assistimos Lula reco-
nhecer a necessidade de tonarmos a 
democracia cada vez mais forte. 

Ao enfatizar que a roda da econo-
mia vai voltar a girar, com geração de 
empregos, valorização dos salários, 
correção da tabela do IR (Imposto de 
Renda) e renegociação das dívidas 
das famílias que perderam seu poder 
de compra. Não restam dúvidas: esta-
mos diante de um governo que de fato 
vai olhar para o seu povo. 

Dificuldades teremos, certa-
mente. Mas, com a força da nossa 
categoria, vamos saber como dri-
blar cada uma delas. Juntos, vamos 

cobrar um Brasil em pleno desen-
volvimento, com emprego, renda, 
democracia e mais oportunidades 
para todos e todas. 

No que se refere a Campanha 
Salarial, começamos a semana com 
acordo garantido com o setor de 
Autopeças. Na negociação, conse-
guimos garantir a reposição da in-
flação e a renovação da Convenção 
Coletiva por dois anos. Diante do ce-
nário atual, o resultado é animador 
e será parâmetro para a luta, em 
busca de reajuste para o conjunto 
dos metalúrgicos. E foi aprovado pe-
los companheiros e companheiras 
que estiveram na sede. 

A luta agora é para garantir o 
mesmo acordo para os demais tra-
balhadores. Nos próximos dias, te-
remos mais negociações. Caso não 

haja avanços com os grupos patro-
nais, vamos buscar os acordos por 
fábricas. Vamos intensificar a luta 
até garantirmos um resultado favo-
rável para a maioria dos trabalhado-
res e trabalhadoras. Vamos juntos, 
porque juntos somos mais fortes. 
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Há 28 anos, Sindicato participava 

de assinatura do protocolo de 

intenções pelo banimento do 

amianto, na Fundacentro.

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

ARQUIVO SINDMETAL

Nova onda de Covid-19 que já avança na Ásia, na Europa e nos 
Estados Unidos acende um alerta para o Brasil, segundo especialistas. 
No estado de São Paulo, as novas internações em UTI para Covid 
aumentaram 46%, de 17 a 31 de outubro. [Fonte: Folha de SP] 

ALERTA 

Vamos reconstruir a Justiça Social.

CLAUDIO MAGRÃO, 
Secretário Geral da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Câncer de Próstata matou mais 
de 16 mil homens, em 2021 

Dados do Sistema de In-
formação sobre Mortalida-
de do Ministério da Saúde 
revelam que, no ano pas-
sado, 16.055 homens mor-
reram em consequência do 
Câncer de Próstata. O total 
corresponde a cerca de 44 
mortes por dia. 

A campanha Novembro 
Azul alerta para a importân-
cia da prevenção à doença, 
com grande incidência entre 

homens acima de 55 anos. 
Um dos maiores entraves 
para a prevenção desse tipo 
de tumor é o exame físico, 
que ainda é tabu entre os 
homens. Vale ressaltar que 
quanto mais cedo a doen-
ça for descoberta, maior a 
chance de cura. Por isso, que 
o exame de rotina é essencial 
e deve ser oferecido pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde) de 
forma gratuita. 

CURTAS

Inscreva-se para o III Diálo-
gos sobre Diversidade: Tra-
balho, Raça e Deficiência, 
que acontece em 30 de no-
vembro, das 9h30 às 11h30, 
pelo aplicativo Zoom. Con-
vidados: Cleonice Caetanos, 
do Sindicato dos Comerciá-
rios de São Paulo, Francisco 
Quintino, Sinidcato dos Quí-
micos de Rio Claro, Marcus 
Vinicius Bomfim, professor 
da FECAP, e Valdirene Silva 
de Assis. procuradora do 
Trabalho. Inscrições pelo 
ecidadania@ecidadania.org.br.

Já estão abertas as inscrições 
para o 15º Encontro Anual do 
Espaço da Cidadania e seus 
parceiros pela inclusão. Neste 
ano, a atividade voltar a ser 
presencial e vai acontecer em 
25 de novembro, das 9h às 12h, 
no auditório do Sincovaga, no 
centro de São Paulo. As vagas 
são limitadas, os interessados 
devem se inscrever até 10 de 
novembro pelo e-mail ecida-
dania@ecidadania.org.br. 
Encontro vai refletir sobre 
os avanços e desafios a se-
rem enfrentados para a ple-
na inclusão. 

Encontro Anual Diálogos sobre 
Diversidade 

SAÚDE E SEGURANÇA

Após acidente, KoneCranes 
é autuada 

Após o acidente de traba-
lho que feriu o companheiro 
Reinaldo Lopes, a Konecra-
nes, em Cotia, foi autuada por 
deixar de cumprir as Normas 
Reguladoras (NR) 11 e 12. A 
fiscalização foi realizada a 
partir de denúncia do Sindi-
cato à Gerência Regional do 
Trabalho.

Segundo o documento 
enviado à diretoria do Sin-
dicato por meio de ofício 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência em outubro, 
quase oito meses depois do 
acidente, a empresa também 
foi autuada por não respeitar 
horário de descanso e jorna-

da. Além disso, o documento 
informa que a empresa já 
realizou adequações que “se 
já anteriormente instalados, 
poderiam ter evitado a ocor-
rência do acidente, ou pelo 
menos minimizado suas con-
sequências”. 

O diretor do Sindicato 
Alex da Força destaca que o 
“Ministério do Trabalho está 
sucateado, faltam auditores 
fiscais” e defende o fortaleci-
mento dos trabalhos das CI-
PAs nas empresas. “Com saú-
de e segurança não se brinca. 
Por sorte, nada mais grave 
aconteceu com o trabalha-
dor”, destaca o diretor Alex.
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De terça, 8, a sexta-feira, 11, o Dr. Paulo Moura, médico do 
trabalho e clínico geral, faz atendimento na sede do Sindicato. 
Aproveite e agende a sua consulta. Sócios têm descontos. 
Mais informações no (11) 3651-7200

AGENDE SUA 
CONSULTA 

CAMPANHA SALARIAL 

Em assembleia na sede do 
Sindicato, os metalúrgicos de 
Osasco e região aprovaram 
na sexta-feira, 4, proposta da 
Campanha Salarial negocia-
da com o setor de Autopeças. 
Além da renovação por dois 
anos da Convenção Coletiva, 
ela prevê reajuste salarial 
(inflação integral do período) 
e abono salarial de 15%, sen-
do 7,5% até 30/11 e 7,5% até 
20/12.

O percentual exato do 
reajuste, a categoria vai co-
nhecer em 10 de novembro, 
quando o INPC (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor) 
será divulgado. 

A luta, agora, é para 

avançarmos com os demais 
grupos. Até lá, as negocia-
ções continuam e não vamos 
aceitar propostas que sejam 
inferiores ao acordado com o 
setor de autopeças”, enfatiza 
o presidente do Sindicato, Gil-
berto Almazan (Ratinho).

O acordo aprovado tam-
bém estabelece uma contri-
buição assistencial dos tra-
balhadores beneficiados pela 
Convenção Coletiva a ser uti-
lizada na luta do Sindicato, na 
manutenção dos serviços e ne-
gociação coletiva em favor da 
categoria. As empresas devem 
descontar 6%, sendo 2% na 
folha de novembro, 2% na de 
dezembro e 2% na de março. 

Categoria aprova proposta de Autopeças; 
conquistas são parâmetros para demais grupos

Organização garante mais acordos 
de PLR na região 

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

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

A força da organização ga-
rantiu avanço nas negociações 
de PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) que resul-
taram em acordos na Alulev, 
Elco e Cris-Metal. 

Na Alulev, em Taboão da 
Serra, os companheiros já es-
tão com a PLR no bolso. Para 
os companheiros da Cris-Me-
tal, em Vargem Grande Paulis-
ta, o pagamento também será 
em parcela única e feito até 05 
de dezembro deste ano. 

Para o diretor Alex da For-
ça, o pagamento da PLR “é uma 
conquista muito importante, 
pois auxiliará na retomada do 
consumo, no fortalecimento 
das empresas e consequente-
mente na geração de emprego 
e renda neste final de ano”. 

Já na Elco, o pagamento da 
primeira parcela da PLR (50% 
do valor total) acontece em 12 
de novembro. 
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Mobilização continua firme por mais acordos
As negociações seguem 

firme com os demais grupos 
patronais. O acordo já fechado 
servirá como parâmetro mí-
nimo para aprovação com os 
demais grupos patronais, con-
forme decisão da assembleia 

Geral. Para isso, a mobilização 
também precisa seguir nas 
portas das fábricas, a exemplo 
da segunda fase do mutirão, 
que reforçou a organização 
de diversos companheiros e 
companheiras, como aqueles 

que trabalham na Engema-
tex, Freois Farj, Irrigabras, JL 
Capacitores, Mic-Kimik, Tuba, 
Unifilter, Bitzer, Elubel, Forja-
fix, Itafunge, Kitframe, Alulev, 
Arbame, Blum, Croni, Nan-
quim, Univel e Valvugas. 

SEU DIREITO

De olho no 13º
As empresas têm até o dia 30 de 

novembro para pagar a 1º parcela do 
13º aos metalúrgicos. O valor deve 
corresponder a metade do salário 
recebido pelo trabalhador no mês 
anterior, sem descontos de impostos 

e benefícios. A segunda parcela deve 
ser paga até 20 de dezembro, com 
descontos do imposto de renda e 
contribuição ao INSS. A média anual 
de horas extras e adicional noturno, 
sobre o 13º, devem ser pagas em ja-

neiro, se o trabalhador tiver direito.
Vale ressaltar que o 13º Salário 

é uma conquista obtida há mais de 
60 anos, com a sua sanção, em 13 de 
julho de 1962, pelo então presidente 
João Goulart.

Secretário-geral, João Batista, dialoga com trabalhadores em assembleia geral 

Arbame

J L Capacitores

Kitframe

Tuba

Univel

Proposta de PLR também é aprovada na Elco 

PLR aprovada na Cris-Metal
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Em virtude do feriado, na segunda, 14, e terça-feira, 15, não haverá 
atendimento na sede e subsedes do Sindicato. Todas as atividades 
do Metalclube estarão suspensas na terça, 15. Mais informações 
no SindZap (11) 9 6078-0209

Estão abertas reservas para Colônia de 
Férias no Natal; faça já a sua 

PROCLAMAÇÃO 
DA REPÚBLICA 

Dúvidas: auris.imprensa@sindmetal.org.br

VARIEDADES

Lula vence em nove cidades da região 
Das 12 cidades localiza-

das na base de atuação do Sin-
dicato, nove elegeram Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) para 

presidente. São elas: Osasco, 
Carapicuíba, Cotia, Embu das 
Artes, Itapecerica da Serra, 
Itapevi, Jandira, Pirapora do 

Bom Jesus e Taboão da Serra. 
As cidades, Barueri, Santana 
de Parnaíba e Vargem Gran-
de Paulista foram as únicas 

Desde segunda-feira, 7, es-
tão abertas as reservas para o 
Natal na Colônia de Férias do 
Sindicato, em Caraguatatuba. 
O período de estadia será: de 
22/12/ a 27/12/2022. 

Neste ano, as reservas se-
rão feitas por ordem de che-
gada. Faça já a sua na sede ou 
subsedes ou nos e-mails aria-
na.arrecadacao@sindmetal.
org.br e silvania.atedimento@
sindmetal.org.br. 

Nesta primeira semana de 
reserva, sócios têm preferên-

cia e pagam menos na reserva, 
que tem café da manhã e jan-
tar inclusos no valor. 

ANO NOVO - Para pas-
sar a virada do ano na Colônia, 
os interessados poderão fazer 
as reservar a partir de 16 de 
novembro. Neste ano, o perío-
do de estadia é de 28/12/2022 a 
03/01/2023. 

Vale ressaltar que sócios 
terão prioridade até 30 de 
novembro. Mais informações 
no (11) 9 8276-9349 ou no Sin-
dZap (11) 9 6078-0209. 

FIM DE ANO

ELEIÇÃO 2022

que deram mais votos para 
Bolsonaro. 

Lula obteve 52,48% dos 
votos nas nove cidades, num 
total de 910.340 eleitores, 
enquanto Bolsonaro obte-
ve 824.218, o equivalente a 
47,52% dos votos válidos, 
uma diferença de um pouco 
mais de 86 mil votos.

Os dados foram levanta-
dos pelo DAS (Departamento 
de Assessoria Sindical) do 
Sindicato, com base em infor-
mações do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral). “Apesar de 
apertado, o resultado indica 
a descrença dos trabalhado-
res da região na política ado-
tada por Bolsonaro. Também 
não é para menos: em quatro 
anos não apresentou um pro-
jeto que beneficiasse a classe 
trabalhadora”, avalia o presi-
dente do Sindicato, Gilberto 
Almazan (Ratinho). 

Brasil - Na disputa 

nacional, Lula foi eleito com 
50,9% dos votos válidos. No 
dia 1º de janeiro de 2023, ele 
assume o terceiro mandato 
não consecutivo à frente do 
Palácio do Planalto. No se-
gundo turno, Jair Bolsonaro, 
candidato à reeleição, obteve 
49,10 % dos votos válidos. 

Em pronunciamento, 
após a apuração dos votos, 
Lula disse que viveu um “pro-
cesso de ressurreição”, por-
que “tentaram me enterrar 
vivo e eu tô aqui” e afirmou 
que irá governar para “resta-
belecer a paz entre os diver-
gentes, governar para todos 
os brasileiros”. “A partir de 
1º de janeiro de 2023, vou 
governar para 215 milhões 
de brasileiros e brasileiras, e 
não apenas para aqueles que 
votaram em mim. Não exis-
tem dois Brasis, somos um 
único país, um único povo, 
uma grande nação”, disse.

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

Center Óptica
20% DE DESCONTO 
mediante apresentação da 
carteirinha de sócio 
Avenida Carmine Gragnano, 74, 
Centro, Jandira, SP
+ INFORMAÇÕES: 11 4789-1105

Cirurgião Dentista 
Fábio Mitsuo
desconto especial para sócios em 
diversos procedimentos, mediante 
guia emitida pelo Sindicato. 
Endereço: Rua Dona Primitiva 
Vianco, 244, sala 1.202, no 12º 
andar, Centro de Osasco.
+ Informações: (11) 3685-1707 
ou Whatsapp: (11) 9 9977-0331

Colônia de Férias é ótima 
opção para lazer em família
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