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Editorial

A atuação sindical não se limita somente à Cam-
panha Salarial, tampouco a assinar uma conven-
ção coletiva entre patrões e empregados, que se 
restringe ao valor do salário e a itens sociais. É 
claro que estas 
ações são fun-
damentais por 
excelência e referên-
cias a qualquer atua-
ção de classe.

Vale lembrar que 
cada vez mais, as ne-
gociações salariais 
se revestem de no-
vas  dificuldades. O 
que explica que categorias tradicionalmente ti-
das como mais organizadas e combativas como 
a nossa tenham obtidos maiores aumentos aos 
trabalhadores e trabalhadoras. 

Em relação as cláusulas sociais,  as conquistas e 
manutenção se tornam muito importantes pelo 
valor que alcança nesses últimos anos e gover-

nos em que tivemos uma  retirada de direitos 
legais e trabalhistas, que autoridades políticas e 
empresários promoveram em nome do neolibe-
ralismo econômico.

Contudo, neste mo-
mento de andamento 
da Campanha Salarial, 
cabe uma reflexão so-
bre o papel do Sindi-
cato além do processo 
negocial entre traba-
lhadores e patrões. O 

ponto de partida 
é o comprometi-
mento diário no 

atendimento aos trabalhadores, com atuação nas 
bases, a fiscalização dos direitos, assistência jurídi-
ca, responsabilidade social e defesa da categoria, 
que fazem da instituição sindical a principal ferra-
menta de afirmação e avanço de novas conquistas. 

Conte com a luta do  nosso Sindicato. O forte 
e fraterno abraço desta presidência, sempre! 
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Sindicato,
muito além da campanha Salarial 

comprometimento diário 
no atendimento aos 

trabalhadores, com atuação 
nas bases, a fiscalização dos 
direitos, assistência jurídica, 

responsabilidade social e
defesa da categoria
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Mais informações na Sede do Sindicato ou pelos telefones:

O PLANO DE SAÚDE QUE 
CABE NO SEU BOLSO

• Consultas em Centros Médicos  
 próprios e Rede Credenciada

• Plano Individual  
• Sem Coparticipação

Estamos no mês da Campanha Novembro 
Azul, que chama atenção dos homens a res-
peito da prevenção do câncer de próstata. O 
médico do trabalho do Sindicato Doutor Tarcí-
sio Almeida alerta sobre os cuidados que de-
vem ser tomados pela população masculina.

“Não se pode esperar para o aparecimento 
de sintomas para depois tomar providências, precisa ser 
uma rotina de exames. O homem deve fazer o exame de 

sangue PSA, toque retal e ultrassonografia a cada dois 
anos, pois a lógica é que quando aparecem os sintomas 
a doença já está numa fase avançada”, explica.  

Em relação à prevenção, o médico lembra que o melhor 
amigo de uma vida saudável é uma alimentação sau-
dável.  “Corra de alimentos industrializados a exemplo 
de carnes conservadas e procure alimentos naturais. 
Evite cigarros e bebidas alcóolicas, mantenha ativi-
dades físicas regulares.”

Novembro Azul: Médico do Sindicato alerta 
para rotina de exames e alimentação saudável



Matéria de CapaMatéria de Capa

23 de novembro de 2022  O METALÚRGICO 3

copa do Mundo: 
no país onde mora o 
futebol, a alegria é nossa!

FaRMÁcia dE ManipuLaÇÃo
coM 20% dE dESconto

paRa SÓcioS do Sindicato

(11) 99452-5804  |  (11) 3624.4670  |  (11) 3895.4670

• Fórmulas para Humanos • Florais
• Fórmulas Veterinárias • Homeopatia

ACIMA DE 100,00 FRETE GRÁTISwww.belezasaude.com.br
Rua das Paineiras, 459 - Bairro Jardim / Sto. André

O Sindicato dos Me-
...talúrgicos de 

Santo André
e Mauá acre-
dita na for-
ça social e 

democrática 
do futebol na 

qual todos são aceitos, tem a chance de entrar em 
um time e exercitar o direito de cidadão.
Neste domingo, 20 de novembro, começou a 21º 
Copa do Mundo. O evento mundial é um espetáculo, 
marca vidas, divide épocas. No Brasil, torcer pela se-
leção canarinho é uma festa  coletiva!

É fato que o futebol é uma linguagem universal e 
aproxima as pessoas, mas aqui, vai além do esporte, 
torna-se uma autêntica manifestação da cultura po-
pular, transmitindo desde conceitos como disciplina, 
espírito de equipe, perseverança até valores como 
amor e superação.
No nosso dia a dia, a bola rola na maior espontanei-
dade. O jogo é disputado nas ruas pela garotada, 
em traves imaginárias feitas de pedras ou chinelos, 
a brincadeira muitas vezes vira um campo de sonho 
para quem vê na habilidade com os pés a chance de 
mudar de vida, ganhar dinheiro e ajudar a família. Nas 
várzeas, campinhos, craques anônimos são estrelas 
de uma verdadeira paixão nacional. 

Para ser o país sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar cons-
truiu estádios, cidades, museus e até uma rede de metrô. De 
acordo com entidades não governamentais, o custo humano 
foi de mais de seis mil trabalhadores que morreram nas obras. 
A maioria das mortes, segundo as denúncias, por precárias 
condições de trabalho e segurança. 
Vale lembrar que é impossível saber, sem dados oficiais, quan-
tas mortes aconteceram nos locais de trabalho, assim como a 
quantidade de trabalhadores que estiveram nesse processo. 
Na península do Catar os sindicatos e partidos políticos estão 

proibidos, a liberdade de imprensa está limitada.
As famílias das vítimas são, majoritariamente, da Índia, 
Paquistão, Nepal, Bangladesh e Siri Lanka, países pobres da 
Ásia e África.
A Federação Internacional de Sindicatos ICM (Internacional 
de Trabalhadores na Construção e na Madeira) luta desde o 
início das obras em defesa dos direitos dos trabalhadores, as-
sim como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, or-
ganizações de defesa dos direitos humanos, que pedem à Fifa 
indenização às famílias de trabalhadores mortos no processo. 

Federação Sindical cobra Fifa por denúncias de trabalho semi-escravo no catar

Neste Mundial, a bola rola entre os dias 20 de novem-
bro e 18 de dezembro. Na primeira fase, a seleção 
brasileira jogará nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de 
dezembro, às 16h, 13h e 16h, respectivamente.

Caso a empresa tente obrigar a compensação por 
meio de acordos individuais ou listas, procure o Sin-
dicato. A denúncia pode ser feita a um dos diretores 

ou pelo telefone 4993-8999.

“A compensação de horas não é só um direito, mas 
também uma tradição dos trabalhadores e tem de 
ser respeitada. Os metalúrgicos têm de ficar atentos 
e denunciar qualquer tentativa dos patrões em em-
purrar acordos individuais”, explica o secretário-geral 
do Sindicato Manoel do Cavaco.

trabalhadores decidem, em assembleias, sobre 
compensação de jogos da copa do Mundo

denuncie pelO 
telefOne

4993-8999



DUPPS DO BRASIL
Inscrições:

04/11 a 19/11
Eleição:
28/11

PRIMOTECNICA MECÂNICA
Inscrições:

03/11 a 19/11
Eleição:
29/11

ESTADO TECNOLOGIA
Inscrições:

30/10 a 14/11
Eleição:
05/12

RÍMEL MANUTENÇÃO
Inscrições:

09/11 a 23/11
Eleição:
05/12
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ELEiÇõES da 

cipa

O que rola nas Fábricas

Na assembleia rea-
lizada no dia 17 de 
novembro, os tra-
balhadores na Al-
beric, em Santo An-
dré, pertencente ao 
grupo 10, aprovaram 
a proposta de rea-
juste salarial nego-

ciada pelo Sindicato e a empresa.
O percentual equivale ao Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) do período de 6.46% mais 1.54% de 
aumento real, totalizando um aumento de 8% nos sa-
lários de cada trabalhador. “Esse percentual de 8%, será 
retroativo e aplicado a partir de 01/11, refletindo assim 
em férias e décimo terceiro”, explica o assessor Gil Baia-
no que, ao lado dos companheiros Zoião e Zé Maria, 
coordenou a assembleia. 

Na eleição da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes), no dia 04 de novembro, os companheiros na Fer-
koda, em Mauá, foram mais uma vez os protagonistas da 
luta em defesa da segurança, saúde e melhores condições 
de trabalho, elegendo novos membros.
A votação foi acompanhada, desde o início ao final, pelo 
diretor do Sindicato Tiririca e o assessor Zé Maria. “Deseja-
mos sucesso para aqueles que vão defender as condições 
de saúde e segurança dentro da fábrica”, disse Tiririca. 

REAJUSTE SALARIAL É APROVADO 
PELOS METALÚRGICOS

TRABALHADORES ELEGEM NOVOS CIPEIROS

Alberic

Ferkoda

Braços estendidos em 
aprovação ao reajuste 
salarial

José Alves 39 votos  (titular)

Zé 31 votos  (titular)

Sarrafo 28 votos  (titular)

Marques 25 votos  (titular)

Bomba 25 votos (suplente)
Maninho 18 votos (suplente) 

Dalferinox

Os trabalhadores e trabalhadoras na Dalferinox obtiveram 
uma vitória com o fechamento do acordo de PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados) que prevê o pagamento 
de R$ 1.000 em parcela única para o dia 30 de novembro. 
Coordenada pelos assessores Maritaca e Zoinho, a assem-
bleia foi realizada na quinta-feira, 17. Na ocasião da votação, 
os companheiros e companheiras também aprovaram o au-
mento do vale-refeição de R$ 26,00 para R$ 28,00.  

PLR NEGOCIADA PELO 
SINDICATO É APROVADA
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1) Reajuste Salarial: 6,46% 
a partir de 01/01/2023 sobre 
salários de 31/10/2022 – Teto 
R$ 10.000,00 – Fixo R$ 646,00

As empresas que optarem em 
conceder o reaj. salarial de 
6,46% em 1/11/2022, ficam 
desobrigadas da concessão do 
Abono.

2) Abono:  Total 15% - Sobre 
sal. de 31/10/2022.

7,50% a ser pago até 
30/11/2022 7,50% a ser 
pago até 20/12/2022 Teto: 
R$ 10.000,00As empresas 
que optarem em conceder 

o reaj. salarial previsto na 
cláusula 1 em 1/11/2022, ficam 
desobrigadas da concessão do 
Abono.

3) Salário Normativo : A 
partir de 01/01/2023.

Até 350 trabs – R$ 1.881,36 + 
de350 –R$2.195,83

Teto R$ 750,00 Teto R$ 750,00

4) Vigência
Vigência de 01 novembro 
de 2022 até 31 de outubro 
de 2024 exceto as cláusulas 
econômicas com vigência até 
31/10/2023.

1) Reajuste Salarial: 6,46% 
a partir de 01/01/2023 sobre 
salários de 31/10/2022 – Teto 
R$ 10.000,00 –   Fixo R$ 
646,00

2) Abono: Total 15% - Sobre 
sal. de 31/10/2022 7,50% a 
ser pago em 30/11/2022

Teto R$ 750,00 7,50% a ser 
pago em 20/12/2022 Teto 
R$ 750,00 Teto: R$ 10.000,00

As empresas que optarem 
em conceder o reaj. salarial 
previsto        na cláusula 
1 em 1/11/2022, ficam 
desobrigadas da concessão     

do Abono.

3) Piso Salarial : A partir 
de 01/01/2023 Até 250 
empregados:    R$ 1.685,00

+ 250 empregados: R$ 
2.270,00

4) Vigência
Vigência de 01 novembro de 
2022 até 31 de outubro de 
2023, ficando prorrogadas até 
31 de outubro de 2023 todas 
as demais cláusulas sociais 
e sindicais pré-existentes 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2020/2022 e Aditivo 
2021/2023.

SINDIPEÇAS | SINDIFORJA | SINPA (aditamento) FUNDIÇÃO (convenção)Sindicato SEGuE 
FiRME naS 

nEGociaÇõES 
da caMpanHa 
SaLaRiaL 2022

A mobilização pelo aumento 
real dos salários vem sido le-
vada pelo Sindicato dos Me-
talúrgicos de Santo André e 
Mauá nas assembleias junto 
com os trabalhadores e tra-
balhadoras. O INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor) deste ano fechou em 
6,46%.

Em assembleia, companheiros aprovam PLR

Parabéns aos eleitos: 


