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Preço da cesta 
básica registra 

alta no mês. 
Acumulado em 

12 meses chega 
a 51,28% no 
café em pó.

TUDO 
MUITO 
CARO
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Nova onda de Covid
Especialistas aler-
tam que o Brasil 
vive o início de 
uma nova onda 
da Covid-19. A 
OMS mantém 
estado de alerta. 
O Brasil volta a 
ver aumento de 
casos e interna-
ções relacionados 
à pandemia. Se-
gundo a Fiocruz, 
tem relação com a 
circulação de uma 
subvariante BQ.1 
da Ômicron no 
país. 

Atos golpistas
O ministro Ale-
xandre de Mora-
es (STF), estabele-
ceu, na segunda-
-feira, 7, prazo 
de 48 horas para 
as polícias Civil, 
Militar, Federal e 
Rodoviária Fede-
ral informarem a 
identificação de 
veículos utiliza-
dos em bloqueios 
e manifestações 
em frente a quar-
téis das Forças 
Armadas. 

Assédio eleitoral 
O MPT recebeu 
2.749 denúncias 
de assédio elei-
toral, envolvendo 
2.093 empresas e 
instituições públi-
cas. O total é 13 
vezes maior do 
que em 2018 e o 
de denunciadas, 
21 vezes maior. 
Apesar de as 
eleições já terem 
acabado, o MPT 
seguirá com as 
investigações. 
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Todos sabemos que 
Lula e a frente ampla ven-
ceram não somente um 
adversário eleitoral, mas 
uma máquina estatal sem 
nenhum pudor ou éti-
ca para comprar votos, 
mentir descaradamente e 
enganar o povo brasileiro. 

Como o (des)gover-
no atual não funciona, 
a transição de poder, na 
prática, transformou-se 
em informal “transferên-
cia de poder”. O novo 
governo já está com inten-
sa atuação internacional 
(especialmente na questão 
ambiental) e negociações 
no Congresso para via-
bilizar o Bolsa Família de 

R$ 600 e o aumento do 
Salário Mínimo para 2023, 
dentre outras prioridades 
para o início do governo 
Lula. Bolsonaro, antes 
pária internacional, agora 
é também pária nacional. 

Uma das mais impor-
tantes reformas a ser rea-
lizada pelo novo governo 
é a Trabalhista. Alguns 
exemplos de temas que 
deverão ser revisitados, 
dentre outros: a) contrato 
de trabalho intermitente 
(a mais cruel das altera-
ções trabalhistas, pois o 
trabalhador está emprega-
do, porém sem nenhuma 
garantia de trabalho ou de 
salário); b) remuneração 

variável sem reflexos em 
FGTS, Previdência ou 
férias, DSR e 13º salário;  
c) acordos individuais 
que, na prática, significam 
imposição dos interesses 
do empregador sobre o 
trabalhador, este, muitas 
vezes, incapaz de resistir 
à coação econômica; d) 
jornada de trabalho ex-
tenuante de 12 X 36 sem 
garantia de descanso no 
meio da jornada; e) nego-
ciado a prevalecer sobre 
o legislado precedido de 
medidas que fragilizam a 
atuação sindical; f) traba-
lho aos domingos e feria-
dos sem nenhum controle; 
g) terceirização nos setores 

público e privado, sem ga-
rantias efetivas de direitos 
aos trabalhadores etc.

As forças políticas con-
servadoras do Congresso 
Nacional resistirão a toda 
e qualquer mudança na 
reforma Trabalhista, daí 
porque as negociações 
serão intensas, ao menos 
para corrigir os maiores 
abusos cometidos por Te-
mer e Bolsonaro.

O movimento sindical 
mais organizado e atuante 
terá um papel decisivo em 
todo este debate. Este é ape-
nas mais um dos grandes 
desafios do novo governo 
Lula. É hora de arregaçar 
as mangas e trabalhar.

A REFORMA DA REFORMA TRABALHISTA

Escola “Dona Lindu” está com inscrições abertas para 
cursos em parceria com o Senai

Inscrições vão 
até sexta-feira, 

11. A novidade 
é a turma das 
18h de auxiliar 
administrativo

A Escola Livre para 
Formação Integral 
“Dona Lindu” está 

com inscrições abertas 
para os cursos em parceria 
com o Senai de auxiliar 
administrativo, informáti-
ca pacote Office e leitura 
interpretação de desenho 
com metrologia. A novi-
dade é a turma das 18h às 
21h para o curso de auxiliar 
administrativo. 

Podem participar só-
cios do Sindicato, seus 
dependentes, sócios de 
outras categorias e desem-
pregados. As inscrições 
vão até sexta-feira, 11, e 
são feitas somente pelo site 
smabc.org.br/escola, onde 
é possível conferir todos os 
requisitos e o passo a passo 
da inscrição. 

A Escola fica na Re-
gional Diadema do Sin-
dicato (Av. Encarnação, 
290, Piraporinha). Mais 
informações: 4061-1048 
ou WhatsApp 99877-9604.

Auxiliar administrativo
Idade mínima: 16 anos

Segunda a sexta, das 13h às 17h
(de 17/01/2023 a 20/03/2023)

Segunda a sexta, das 18h às 21h 
(de 17/01/2023 a 12/04/2023)

Informática pacote Office
Idade mínima: 14 anos

Terça a sexta, das 9h às 13h 
(de 17/01/2023 a 02/03/2023)

Leitura interpretação 
de desenho com metrologia 
Idade mínima: 14 anos
Terça a sexta, das 14h45 às 17h45 
(de 17/01/2023 a 29/03/2023)

adonis guerra 
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O preço médio da cesta 
básica aumentou, em 
outubro, em 12 das 17 

capitais pesquisadas pelo Dieese. 
No ano e em 12 meses, a alta é 
generalizada.  Na cidade de São 
Paulo, a cesta básica apresentou 
aumento de 1,53% em relação a 
setembro, a segunda mais cara, 
com valor de R$ 762,20. Em 
comparação com outubro de 
2021, a cesta aumentou 9,86%. 
Na variação acumulada ao longo 
do ano, a elevação foi de 10,38%.

Salário mínimo
Com base no maior valor 

apurado da cesta básica, em Por-
to Alegre (R$ 768,82), o Dieese 
calculou em R$ 6.458,86 o salá-
rio mínimo para as despesas bá-
sicas de uma família com quatro 
integrantes. O valor corresponde 
a 5,33 vezes o piso nacional (R$ 
1.212). Essa proporção era de 
5,20 vezes em setembro e 5,35 
há um ano.

Com isso, o trabalhador remu-
nerado pelo salário mínimo com-
prometeu 58,78% da renda líquida 
para comprar os alimentos básicos. 
Considerando o salário mínimo 
líquido, após o desconto de 7,5% 
da Previdência Social, o mesmo 
trabalhador precisou comprome-
ter, em outubro de 2022, 67,99% 
da remuneração para adquirir os 
produtos da cesta básica, que é su-
ficiente para alimentar um adulto 
durante um mês.

PREÇOS DA CESTA BÁSICA AUMENTAM E SALÁRIO 
MÍNIMO IDEAL SERIA DE R$ 6.458,86, APONTA DIEESE

Em outubro o trabalhador remunerado pelo salário mínimo comprometeu 
58,78% da sua renda líquida para comprar os alimentos básicos

“Esse governo 
não teve a 

sensibilidade 
nem a 

responsabilidade 
de repassar 

as perdas com 
a inflação no 

salário mínimo”

“Sem nem 
um centavo 

sequer de 
aumento 

no salário 
mínimo, o 
povo tem 

perdido poder 
de compra”

Sem valorização 
O secretário-geral do Sindica-

to, Claudionor Vieira, destaca que 
os brasileiros e as brasileiras vêm 
sentindo o impacto dos preços no 
dia a dia, reflexo da falta de con-
trole da inflação e de o governo 
atual ter acabado com a política 
de valorização do salário mínimo. 

“Além da falta de políticas 
para conter a inflação, em quase 

quatro anos esse governo não 
teve a sensibilidade de pensar 
nas dificuldades do povo nem a 
responsabilidade de repassar as 
perdas com a inflação no salário 
mínimo”, afirmou. 

“Portanto, sem nem um centa-
vo sequer de aumento no salário 
mínimo, o povo tem perdido po-
der de compra e isso reflete muito 
no consumo das famílias. Os 

trabalhadores e as trabalhadoras 
estão sofrendo na pele a alta dos 
preços, com aumento da fome e 
da insegurança alimentar no país”, 
completou o dirigente. 

Produtos mais caros 
Entre os produtos, o preço da 

batata subiu em todas as cidades 
da região Centro-Sul, onde é 
pesquisada. Já o do tomate au-
mentou em 13 das 17 capitais. O 
pão francês teve alta em 12. De 
setembro para outubro, entre os 
13 produtos que compõem a cesta 
básica, seis tiveram aumento nos 
preços médios, na comparação 
com o mês anterior. 

Gasolina 
O preço da gasolina subiu nos 

postos de abastecimento de todo 
o país pela quarta semana segui-
da, segundo a ANP (Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis). Na semana 
de 30 de outubro a 5 de novem-
bro, a gasolina teve alta de 1,4%, 
chegando a um preço médio de 
R$ 4,98 por litro, ante R$ 4,91 da 
semana anterior. O aumento vem 
apesar de a Petrobras manter o 
preço do combustível congelado 
há 66 dias. 

CESTA BÁSICA
R$ 762,20

(preço de SP)

Corresponde a 
67,99% do salário 
mínimo líquido

Tempo de trabalho 
para comprar uma 
cesta: 138 horas 
e 21 minutos

Manteiga
18,47%

GASOLINA 
R$ 4,98 litro

 (preço médio)

Aumento pela 
4ª semana seguida

Alta de 1,4% na semana
(R$ 4,91 na semana anterior)

Fonte: ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis)

ACUMULADO EM 12 MESES

Fo
nt

e: 
D

iee
se

Café em pó
51,28%

Farinha de trigo
44,07%

Leite integral
38,04%

Banana
32,80%

Batata
32,67%

Pão francês
19,27%



BRASIL LADIES CUP
Hoje – 16h

Palmeiras x Santos 
Jaú

• A comissão da seleção 
brasileira vai pedir para 
que jogadores que foram 
pré-convocados, mas 
não entraram na lista fi-
nal para a Copa, fiquem 
de sobreaviso. 

• O pedido será para que 
adiem as férias e mante-
nham os treinos ao me-
nos até dia 23, véspera 
da estreia do Brasil na 
Copa e prazo final para 
alterações em caso de 
lesões. 

• Os convocados se apre-
sentam em Turim, na 
Itália, na segunda-feira, 
onde a seleção treina até 
dia 19, quando seguirá 
para o Catar. 

quarta-feira, 9 de novembro de 20224.

Tribuna Esportiva
fotos: divulgação

Na Metal 
Tampos, 

luta e 
organização 

garantiram a 
reconquista 

da PLR

Em assembleia re-
alizada na ma-
nhã de ontem, os 

trabalhadores na Metal 
Tampos, em Ribeirão 
Pires aprovaram a ne-
gociação de PLR (Par-
ticipação nos Lucros e 
Resultados) feita entre 
o Sindicato e a dire-
ção da fábrica. O valor 
aprovado será pago em 
parcela única em março 
de 2023.

O coordenador da 
Regional Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra, 
Marcos Paulo Lourenço, 
o Marquinhos, come-
morou a luta que resul-
tou na conquista, já que 
há anos a empresa não 
pagava PLR. 

“Este ano os compa-
nheiros se organizaram 
e juntamente com o 
Sindicato resolveram 
ir à luta, depois de um 
bom tempo de negocia-
ção conseguimos uma 
PLR em parcela única. 
Isso mostra que quan-
do o trabalhador quer 
algo e sabe que merece, 

pelo índice aprovado 
na Campanha Salarial 
deste ano será pago em 
duas parcelas, uma em 
dezembro e a outra em 
janeiro de 2023. 

“O Sindicato para-
beniza os trabalhado-
res representados pela 
Comissão de PLR por 
participarem da nego-
ciação e mostrarem pro-
fundo conhecimento 
da fábrica. Isso é im-
portante para garantir 
organização no local 
de trabalho e tende a se 
fortalecer com a vitória 
da democracia após esse 
período eleitoral”, frisou 
o coordenador de área, 
João Paulo Oliveira dos 
Santos. 

Contribuição 
negocial

Nas duas empresas 
foi aprovada a contri-
buição negocial aos não 
sócios. Quem ficar sócio 
será isento.

Trabalhadores na Heraeus e Metal Tampos 
aprovam negociações de PLR

fotos: adonis guerra 

divulgação

BRASILEIRÃO 
Hoje – 19h

Coritiba x Corinthians 
Curitiba (PR) 

Hoje – 21h30

Palmeiras x América-MG
Allianz Parque

x

x

x

Para Edmilson Maia da Costa, ex-trabalhador na Mercedes. Está internado no Hospital Santa Helena 
Santo André - UTI 1. De segunda a sexta, das 8h às 17h, no Hemocentro São Lucas. Rua Mediterrâneo, 470, 
Jardim do Mar, São Bernardo. Tel.: (11) 3660-5968.

Doe sangue

porque acompanha o 
dia a dia da fábrica, e se 
organiza, ele conquista”.

“Foi uma negociação 
complicada, até pelo 
tempo que ficaram sem 
PLR, mas o trabalha-
dor saiu satisfeito e nós 
também pelo protago-
nismo do Sindicato nas 
discussões do chão de 
fábrica. Isso já é uma das 
primeiras impressões 
que temos do novo mo-
mento que vamos viver 

no Brasil”, completou se 
referendo ao resultado 
das eleições. 

Heraeus
A assembleia na He-

raeus, em Diadema, 
foi realizada na última 
quinta-feira, 3. Os tra-
balhadores aprovaram a 
proposta de PLR válida 
por dois anos, negocia-
da pelo Sindicato com a 
empresa.

O valor reajustado 

Heraeus

metal tampos


