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Negociações da FEM/CUT com sete bancadas patronais garantem reajuste de 
9% e renovação das cláusulas sociais. Aviso de greve foi protocolado no G10.

ACORDOS CONTEMPLAM 23,5 MIL
METALÚRGICOS DO ABC 

C a m pa n h a  S a l a r i a l 
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Fábrica 
de mentiras 1 

Mentiras bol-
sonaristas dão 
ao presidente 
crédito de obras 
e ideias que não 
são dele. Bolso-
naro não criou o 
Pix nem o 5G. E 
não fez a trans-
posição do Rio 
São Francisco. 
Quando ele as-
sumiu, cerca de 
93% das obras 
de transposição 
haviam sido con-
cluídas. 

Redução de 
direitos trabalhistas

Empresários bol-
sonaristas de MG 
pedem ao presi-
dente redução de 
direitos trabalhis-
tas. Eles querem 
a liberação do 
trabalho aos do-
mingos e mudar 
a fórmula de 
cálculo das horas 
trabalhadas à 
noite, dentre ou-
tras medidas. 

É crime! 
Maurício Lo-
pes Fernandes, 
empresário fla-
grado coagindo 
trabalhadores 
a votarem em 
Bolsonaro, foi 
multado em R$ 
150 mil. Ele assi-
nou um TAC que 
prevê também 
pagamento de 
bônus de R$ 2 
mil a cada traba-
lhador, assinar 
carteiras e divul-
gar um vídeo se 
retratando. 
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Notas e recadosCom apoio do Sindicato, Diadema terá atividade de Dia das Crianças amanhã 

Evento na 
Praça da 

Moça terá 
atividades 
gratuitas 
de lazer, 

educação e 
cultura

A Prefeitura de Dia-
dema, com o apoio 
do Sindicato, reali-

za amanhã, das 10h às 17h, 
uma série de atividades 
especiais gratuitas de lazer, 
educação e cultura para 
celebrar o Dia das Crianças. 
O evento será na Praça da 
Moça, no centro. 

O diretor administrativo 
dos Metalúrgicos do ABC, 
Wellington Messias Da-
masceno, convidou os tra-
balhadores e trabalhadoras 
a levarem suas famílias. “O 
evento integra várias ativi-
dades voltadas às crianças, 
toda forma de cultura e la-
zer tem que ser incentivada 
e apoiada”, afirmou. 

Entre as atrações estão 
artistas de circo, oficinas 
culturais, passeio de tri-
ciclo e campinhos de fu-
tebol. Outra atividade é a 
minicidade inflável, que 
ensina regras de trânsito 
seguro e responsável, uma 
parceria com a Cia Sopa 
de Comédia. Com teatro 
de fantoches, as crianças 
vão aprender sobre a im-
portância da alimentação 

saudável. 
Haverá orientações so-

bre saúde bucal, escovação 
correta e cuidados diários 
com a higiene bucal, além 
de avaliação odontológica 

com os pais para identificar 
lesões suspeitas e indica-
tivas de câncer bucal em 
estágios iniciais. A GCM 
(Guarda Civil Municipal) 
estará com viaturas para 

que as crianças conheçam 
mais da rotina da Guarda. 

Barraquinhas disponi-
bilizarão cachorro quente, 
pizza e refrigerante a preços 
populares. 
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Na semana passada, a 
Anfavea divulgou os resul-
tados da indústria automo-
bilística no fechamento do 
terceiro trimestre. Com a 
redução das paralisações 
das fábricas em função da 
falta de insumos, o terceiro 
trimestre ampliou a produ-
ção de veículos leves e pesa-
dos, com 665 mil unidades 
frente a 596 mil unidades 
do trimestre anterior, alta 
de 12%. 

Em relação às vendas, 
que somaram 585 mil uni-
dades no trimestre, houve 

elevação de 14,3% sobre o 
trimestre anterior, conju-
gando-se uma retomada da 
demanda com a maior ca-
pacidade de oferta do setor. 

Segundo a Anfavea, o 
pior momento da crise de 
abastecimento se deu no 
primeiro semestre. Na se-
gunda metade do ano, mes-
mo que o abastecimento 
dos semicondutores ainda 
não tenha voltado ao regi-
me normal, a expectativa é 
de melhora, com perspecti-
va de alcançar 2,1 milhões 
de unidades vendidas.

Se é verdade que a oferta 
se recupera nos últimos 
meses, quando olhamos 
para os dados de crédito, as 
projeções de futuro preo-
cupam. A taxa de juros está 
em 27% ao ano na melhor 
das hipóteses, e a curva se-
gue com tendência de alta.

Essa condição impõe 
limites relevantes de acesso 
ao crédito: temos atualmen-
te um perfil de transações 
no mercado automotivo 
com maior peso das vendas 
à vista (65%), diante das 
compras de veículos a prazo 

(35%). O dado é claro em 
mostrar que no Brasil quem 
está comprando veículos 
são os frotistas e uma pe-
quena parcela da população 
de renda mais elevada.

Se é cabível o debate 
sobre que tipo de veículo 
vamos produzir, é muito 
importante também de-
batermos se a população e 
os trabalhadores, inclusi-
ve aqueles que produzem 
esses carros -sejam eles a 
combustão, híbridos ou 
elétricos -  terão condições 
de comprá-los.

O comportamento do setor automotivo em 2022: mercado ainda restrito
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“Temos um 
resultado 
positivo e, 

principalmente 
com a 

renovação 
da CCT, 

garantimos 
importantes 

direitos para a 
categoria”

“Acreditamos 
que chegaremos 
em acordos com 

esses grupos 
faltantes 

ainda nesta 
semana. Se não 

tiver avanços, 
entregaremos 

os avisos de 
greve"

Após aprovação pela ca-
tegoria de reajuste de 
9% no Grupo 3, outras 

seis bancadas patronais também 
chegaram à proposta de reposi-
ção da inflação, aumento real e 
renovação da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho). Os me-
talúrgicos do ABC aprovaram a 
proposta do G3 em Assembleia 
Geral na última quarta-feira, 5. 
No total 23,5 mil trabalhadores 
na base estão contemplados. 

As negociações com a FEM/
CUT (Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT) garan-
tiram acordo também com os 
sindicatos patronais do Grupo 
8.2 (Sicetel e Siescomet), Grupo 
8.3 (Simefre e Sinafer – exceto 
o Siamfesp), Sifesp, Siniem, 
Sindifupi e Sindratar (confira 
no quadro). 

O reajuste, maior do que o 
INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor), que acumulou 
8,83% de perdas entre setembro 
de 2021 e agosto de 2022, é retro-
ativo a 1º de setembro

O presidente da FEM-CUT/
SP, Erick Silva, apontou a im-
portância do resultado. “Sempre 
buscamos mais e gostaríamos de 
um reajuste maior, mas diante do 
cenário de instabilidade causado 
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pelo governo Bolsonaro, temos 
um resultado positivo e, princi-
palmente com a renovação da 
CCT, garantimos importantes 
direitos para a categoria”.

O acordo com o G3 garante 
a Convenção Coletiva até 2024. 
Nas demais bancadas, a CCT 
vale até 2023.

Com o resultado das nego-

ciações, cerca de 75,9 mil meta-
lúrgicos no estado de São Paulo 
estão abrangidos pelos acordos. 
Isso representa cerca de 42% da 
base da FEM/CUT.

Negociações 
e aviso de greve

As negociações com o Grupo 
2, Sindicel e Siamfesp continu-
am em busca de um acordo que 
atenda às reivindicações dos 
metalúrgicos. 

O Grupo 10 não fecha acor-
do com a FEM-CUT desde 
2017. A Federação protocolou 
ontem o aviso de greve ao G10. 

“Acreditamos que chega-
remos em acordos com esses 
grupos faltantes ainda nesta 
semana. Se não tiver avanços, 
entregaremos os avisos de gre-
ve e tomaremos todas as ações 
que forem necessárias para 
que todos os trabalhadores na 
base sejam contemplados por 
acordos”, ressaltou o secretário-
-geral da FEM, Ângelo Máximo 
Pinho, o Max. 

Com informações 
da FEM/CUT. 

C a m pa n h a  S a l a r i a l 

G2 (Sindimaq e Sinaees) – máquinas, aparelhos elétricos, eletrônicos
Siamfesp – artefatos de metais não ferrosos
Sindicel – condutores elétricos, trefilação e laminação de materiais não ferrosos
G10 – Fiesp e outros – AVISO DE GREVE ENTREGUE

G3 (Sindipeças, Sindiforja e Sinpa) – autopeças, forjaria e parafusos
Siniem – estamparia
G8.2 (Sicetel e Siescomet) – trefilação e laminação de metais ferrosos, esquadrias 

e construções metálicas
G8.3 (Simefre e Sinafer, exceto Siamfesp) – artefatos de ferro, metais e ferra-

mentas, materiais e equipamentos ferroviários e rodoviários 
Sindratar – refrigeração, aquecimento e tratamento de ar
Sifesp – fundição
Sindifupi – funilaria e pintura

COM ACORDO

NÃO TEM ACORDO



• O técnico Vitor Pereira não 
perdeu nenhum jogador 
por lesão e cumpriu sua 
meta de manter o elenco 
do Corinthians bem fisica-
mente. 

• O Corinthians espera con-
tar com Cássio para a final 
da Copa do Brasil. Com 
trauma no pé direito, o 
goleiro foi preservado na 
vitória sobre o Athletico. 

• Com as suspensões do la-
teral-direito Rafinha e do 
zagueiro Léo, o São Paulo 
terá mudanças contra o Pal-
meiras. Devem entrar Igor 
Vinicius e Nahuel Ferraresi. 

• O Tricolor terá a semana 
livre para treinos até o 
clássico fora de casa no 
domingo em busca da 
recuperação na tabela do 
Brasileirão.  

• Tite queria divulgar a pré-
-lista de convocados para 
a Copa, mas foi demovido 
da ideia. A comissão ainda 
vai acompanhar a final da 
Copa do Brasil e jogos na 
Europa. 
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doe sangue Para Robson Casemiro. Informar na triagem clínica o nome, registro do paciente e hospital 
de tratamento: PF786240-ICESP. Fundação Pró-Sangue Hemocentro São Paulo. Av. Dr. Enéas 
Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar, Cerqueira César, São Paulo. Confira outros endereços e mais 
informações em prosangue.sp.gov.br ou pelo Alô Pró-Sangue: 4573-7800.

Mais de 4 
mil veículos 

passaram 
pelo encontro 

de veículos 
antigos 

organizado 
pelo Sindicato 

e Fusca Club 
ABC

O encontro da 
solidariedade 
ABC, realizado 

pelo Sindicato e Fusca 
Club ABC, arrecadou 
cerca de seis tonela-
das de alimentos não 
perecíveis no último 
domingo, 9, no esta-
cionamento da Volks, 
em São Bernardo. Ao 
todo, mais de quatro mil 
veículos passaram pelo 
local, das 9h às 14h, que 
contou com exposição 
de veículos antigos e 
especiais de diversos 
clubes.

A entrada do even-
to foi 2 kg ou mais de 
alimentos e a arreca-
dação será destinada a 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 
O representante da Co-
missão de Fábrica na 
Volks, Cleber Teixeira 

ças, arrecadamos seis 
toneladas de alimentos, 
que é o intuito principal 
poder ajudar ao próxi-
mo, aos mais necessita-
dos. Muito obrigado em 
nome da Comissão de 
Fábrica dos trabalhado-
res e parabéns a todos e 
todas que participaram”, 
afirmou. 

A atividade integrou 
as comemorações de 40 
anos da Comissão de 
Fábrica dos trabalhado-
res na Volks e 24 anos 
do Fusca Club ABC. 

Edi Fernandes, do 
Fusca Club ABC, des-
tacou que o evento 
superou as expecta-
tivas. “É importante 
agradecer todos os vo-
luntários que traba-
lharam firmemente no 
evento, a parceria com 
o Sindicato, a fábri-
ca que abriu o espaço 
para fazer essa ação 
solidária e o público 
que compareceu em 
peso e trouxe esse mar 
de doação. Quem tem 
fome tem pressa”, disse. 

Encontro da solidariedade ABC arrecada cerca 
de 6 toneladas de alimentos

Baptista, agradeceu a 
todos e todas que parti-
ciparam do evento e da 
ação solidária. 

“Além de ter sido um 
evento maravilhoso, que 
reuniu famílias e crian-


