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Por um Brasil mais justo e respeito
aos direitos dos trabalhadores
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Por um Brasil mais justo e respeito
aos direitos dos trabalhadores

Se, hoje, a situação está complicada para o povo com a economia patinando, quase 13 milhões
de desempregados e as relações
do trabalho precarizadas com o
desmonte da CLT e a terceirização
ilimitada, o quadro pode piorar
mais ainda. Infelizmente, a depender do resultado do segundo
turno, é possível continuar a cavar
o buraco em que o país está.

Por que é preciso
comparar
propostas de
Bolsonaro e
Haddad

Ao comparar a posição de Jair
Bolsonaro (PSL) e de Fernando
Haddad (PT) sobre as leis trabalhistas e outros direitos dos trabalhadores fica muito clara a diferença entre os projetos para o
Brasil dos dois presidenciáveis.
Bolsonaro disse que não vai
rever a reforma trabalhista, que
teve voto favorável dele na Câmara dos Deputados, e em seu programa de governo propõe dividir
os trabalhadores em duas categorias: uma com vínculo empregatício baseado na atual lei e outra
com contrato individual prevalecendo sobre a CLT. Ou seja, seriam
criados trabalhadores de segunda
categoria sob as garras do patrão,
que poderá fazer o que quiser.
Para Haddad, a reforma trabalhista tem de ser revogada e, em
substituição, propõe a aprovação
de um Estatuto do Trabalho negociado com todas as partes envolvidas.
O futuro da Previdência Social

é outra ameaça que ronda os trabalhadores. A reforma do governo
Temer não passou no Congresso
Nacional, mas o que virá pode ser
pior ainda, acabando com a previdência pública ao entregar aos
banqueiros, de bandeja, o suado
dinheiro dos trabalhadores, sem
dar a eles nenhuma garantia de
aposentadoria.
Hoje, a Previdência Social tem
dois regimes. Um geral para todos
os trabalhadores do setor privado
e outro próprio para os servidores
públicos, inclusos os militares. E é
onde aparecem os privilégios que
precisam ser combatidos. Sem
isso, mais uma vez só vai sobrar
para os trabalhadores de baixa
renda, tirando deles o direito de
sonhar com sua aposentadoria.

A quem interessa
enfraquecer
sindicatos

Num claro objetivo orquestrado de enfraquecer a organização
dos trabalhadores, a reforma trabalhista acabou com o imposto
sindical. Mas esse não é o maior
problema para os sindicatos fortes. É que, para completar o desmonte da mobilização dos trabalhadores, o STF (Supremo Tribunal
Federal) proibiu os sindicatos de
cobrarem qualquer tipo de contribuição de não sócios, mas manteve a obrigação de representar to-

dos os trabalhadores de sua base,
sindicalizados ou não.
Pela decisão do STF, os não
sindicalizados têm direito a todos
os benefícios conquistados pelos sindicatos com negociações,
greves e outras formas de luta
sem contribuir com um centavo
sequer. É justo só os sócios terem
de bancar todos os custos do seu
sindicato e os não sindicalizados
usufruírem os mesmos benefícios
sem qualquer contribuição?
E por que é importante ter
Sindicato forte com a contribuição de todos os trabalhadores? A
convenção coletiva de trabalho da
nossa categoria, entre seus mais
de 100 cláusulas, prevê garantia
de emprego acima da lei aos trabalhadores que se acidentarem
no trabalho ou contraírem doença
ocupacional. Esse direito não veio
de graça. Foi com muita luta e greves a partir 1978, enfrentando a
repressão da ditadura militar, que
o Sindicato obteve essa conquista
para os metalúrgicos de Santo André e Mauá, sindicalizados ou não.
Então, quando um trabalhador com estabilidade prevista na
convenção coletiva ganha uma
causa na Justiça do Trabalho, não
foi o advogado dele que obteve a
vitória. A Justiça foi favorável ao
trabalhador porque a convenção
coletiva conquistada pelo Sindicato assegura a ele esse direito.
Por isso, o seu Sindicato precisa
ser forte.

Fortalecer
programas sociais
para erradicar
pobreza

Nesta quarta-feira, dia 17, celebrou-se o Dia Mundial de Erradicação da Pobreza. Ironicamente, o
Brasil, que saiu do Mapa da Fome
da FAO (Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricultura) há cinco anos graças
aos programas sociais como o
Bolsa Família, agora, vê a pobreza novamente em crescimento. A
fome já atinge 5,6% da população
brasileira ou 11,7 milhões de pessoas. Nesse contexto, revigorar os
programas sociais no próximo governo é mais do que necessário.
A principal virtude da democracia é dar ao povo o direito de
fazer sua escolha livremente. No
dia 28, vamos exercer esse direito
nas urnas em defesa da própria
democracia ao fazer a escolha por
um ou outro candidato pelo Brasil
que queremos. O Brasil não é um
país pobre. É um país desigual.

Osmar César Fernandes

Presidente em exercício do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá

Foto: Rossini Handley

No segundo turno das eleições
presidenciais, no dia 28, o que
está em jogo são dois projetos
para o Brasil totalmente opostos.
E cabe a cada um de nós, eleitores, escolher o Brasil que deseja.
Se um país mais igual, com respeito aos direitos e aos cidadãos,
ou onde os ricos serão mais ricos
e o povo sem direitos trabalhistas,
sem acesso à previdência pública
e com esvaziamento de programas sociais.

Apoio suprapartidário. Nesta terça-feira, dia 16, foi realizada uma plenária suprapartidária em apoio ao
presidenciável Fernando Haddad. O ato ocorreu no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá e
reuniu lideranças políticas, sindicais e de entidades sociais de Santo André e região.

| Campanha Salarial 2018 |

Patrões finalmente vão negociar a partir da próxima semana
As negociações da Campanha
Salarial começam na próxima semana com o agendamento de
três reuniões (veja calendário). O
Sindipeças apresentou à Federação dos Metalúrgicos do Estado
de São Paulo sua contraproposta
com modificações em algumas
cláusulas da convenção coletiva
de trabalho, enquanto para a categoria a renovação é prioridade
desta campanha, ao lado da reposição da inflação e do aumento
real.
O Sindicato alerta que a mobilização no Chão de Fábrica
é muito importante, pois temos de garantir a validade de
todas as cláusulas sociais da
convenção coletiva enquanto
as negociações prosseguirem,
a fim de que os trabalhadores

Foto: Rossini Handley

Diretores Raposão e Aldo em assembleia na Federal Mogul

não fiquem desprotegidos a
partir da data-base, no dia 1º
de novembro. É este o recado
que o Sindicato vem dando aos
trabalhadores em assembleias
realizadas nas fábricas. Nesta

terça, dia 16, teve assembleia
na Federal Mogul quando foram discutidas também questões internas, informa o diretor
Aldo.

Calendário das negociações
22/10 | 9h | Siamfesp, Sinafer e
Simefre
22/10 | 14h | Sindipeças
24/10 | 10h | Sindipeças

| Lipos |

| Paranapanema |

O Sindicato reuniu os trabalhadores da Paranapanema no
dia 12 de outubro para discutir
a suspensão do pagamento de
adicional de insalubridade em
alguns setores e tirar encaminhamentos. Conforme decisão
da reunião, nesta quarta, dia 17,
o Sindicato enviou à DRT o pedi-

do de mesa redonda para tentar
um entendimento com a empresa sobre a situação desses trabalhadores. Caso não se chegue ao
entendimento, o próximo passo
será um pedido de fiscalização
nos setores envolvidos e eventual abertura de processo na
Justiça.
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Conquistado reajuste do vale-alimentação
Após reunir trabalhadores, Sindicato
pede mesa redonda sobre insalubridade

| Dialp |

Trabalhadores da Lipos em assembleia
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PLR será paga em parcela única

Diretores Geovane e Zoião com os trabalhadores da Dialp

Por ampla maioria, os trabalhadores aprovaram a proposta
da PLR-2018 apresentada pela
Dialp, com pagamento, em
parcela única, no dia 19 de outubro, informa o diretor Geovane. Na assembleia realizada

nesta terça, dia 16, o Sindicato
destacou a importância da organização dos trabalhadores
junto à entidade, para melhorar o valor da PLR nas próximas
negociações e conquistar outras reivindicações.

Em assembleia realizada no
dia 12 de outubro, os trabalhadores aprovaram a proposta
negociada entre o Sindicato, a
comissão e a Lipos, que prevê
o reajuste do vale-alimentação.
Em vez de PLR, o acordo aumenta de R$ 120,00 para R$ 150,00 o
vale-alimentação que, em março de 2019, passará a ser de R$
250,00. O diretor Geovane informa que a empresa se comprometeu a negociar a PLR no ano
que vem. Esse acordo só foi pos-

sível porque, diante do descaso
da Lipos que se negava a discutir
a PLR, o Sindicato pediu à DRT a
convocação de uma mesa redonda, a qual ocorreu no dia 30
de agosto, quando foi acertada
a formação de uma comissão de
trabalhadores para, juntamente
com o Sindicato, participar das
negociações com a empresa. O
Sindicato alerta os trabalhadores sobre a importância da sindicalização para fortalecer a mobilização e avançar nas conquistas.

| Fauzi |

Fechado acordo da PLR
Os trabalhadores da Fauzi vão
receber a PLR-2018 em duas parcelas iguais, nos dias 10 de novembro e 10 de fevereiro de 2019,
conforme proposta aprovada em
assembleia realizada nesta quar-

ta, dia 17, informam os diretores
Pedro Paulo e Tarzan. O Sindicato
abordou também a campanha
salarial destacando a importância
da renovação da convenção coletiva de trabalho.

| Esporte |

Jurídico obtém importantes vitórias
para trabalhadores da Marelli
O Departamento Jurídico
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá, com o
apoio da diretoria, obteve importante vitória para os trabalhadores da Magneti Marelli. Em 2013,
o Sindicato ingressou com ação
coletiva pleiteando na Justiça do
Trabalho o pagamento de horas
extras relativas à redução do intervalo para refeição e higiene
pessoal nas unidades de Santo
André e Mauá.
Santo André. No processo
que está em andamento na Justiça do Trabalho de Santo André, o
Sindicato requereu a nomeação
de um perito para apurar os valores que a Marelli terá de pagar
aos trabalhadores. Com a nomeação feita pela juíza, agora o perito fará a apuração.
Mauá. Já no processo que está
em andamento na Justiça do

Trabalho de Mauá, no dia 11 de
outubro, o Tribunal Regional do
Trabalho-SP julgou procedente
os pedidos feitos pelo Sindicato,
e obtivemos importante vitória
também para os trabalhadores da
unidade de Mauá. Os desembargadores entenderam que os trabalhadores têm direito às horas
extras pela supressão do intervalo
para refeição e higiene pessoal.
Essas duas decisões conquistadas pelo Departamento Jurídico
e pela diretoria do Sindicato para
os companheiros da Marelli foram
muito importantes, pois estamos
mais próximos de uma decisão final para ambos os processos.
Lembramos que os trabalhadores devem procurar os diretores do Sindicato ou o Departamento Jurídico para esclarecer
quaisquer dúvidas que tiverem
sobre os processos.

Sindicalize-se

A equipe de sindicalização estará
nas seguintes empresas nos próximos dias:
Dia 18/10 Waltermic
Dia 22/10 Julião Compressores
Dia 23/10 Decanini
Dia 24/10 Retífica Andreeense
Dia 25/10 Molas Padroeira
Dia 26/10 GM Balcões
Não fique só. Fique sócio!

Inscrições para sorteio de
reservas da Colônia de Férias

São Paulo tropeça e se distancia do título
O São Paulo desperdiçou os dois
jogos seguidos
de confronto direto. Após a derrota para o líder
Palmeiras, no domingo, dia 14,

perdeu para o vice-líder Internacional por 3 a 1. Com esse resultado, o Tricolor, que está sem
vencer há cinco jogos, manteve-se no quarto lugar mas agora
a sete pontos do Verdão e mais
longe do sonhado título.

Sem perder há 14 jogos, Verdão segue líder
Cada vez mais
líder e invicto
há 14 jogos no
Brasileirão, o Palmeiras bateu o
Grêmio por 2 a 0, no domingo,
dia 14, mantendo a dianteira de

três pontos sobre o vice-líder
Internacional. Já na Libertadores, o Verdão tem o jogo de ida
da semifinal contra o argentino
Boca Junior, no dia 24 de outubro, quarta-feira, às 21h45, no
La Bombonera.

Timão não vence há 4
jogos no Brasileirão

Peixe vence clássico e
se aproxima do G-6

A fase do Corinthians no Brasileirão é ruim. Com a
derrota no clássico
contra o Santos
por 1 a 0, no sábado, dia 13, o Timão está a apenas quatro pontos
do Ceará, o primeiro da zona da
degola. Após o fechamento deste jornal, nesta quarta, dia 17, o
Corinthians faria o jogo decisivo
da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, precisando vencer.

Com a vitória no
clássico contra o
Corinthians por 1
a 0, no sábado, dia
13, o Santos diminuiu para quatro pontos a diferença que o separa do Atlético-MG, ficando mais perto da fase
de grupos da Libertadores 2019.
Foi a terceira vitória consecutiva.
O artilheiro Gabigol marcou mais
um e está três pontos à frente dos
vice-artilheiros.

Confira jogos da
30ª rodada do Brasileirão
• Sáb 20/10 Engenhão 16h
Bot

X

Bah

• Dom 21/10 Maracanã 16h
Flu

X

Cam
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As inscrições para o sorteio
de reservas da Colônia de Férias para o Natal e o Ano Novo
estarão abertas entre os dias
29 de outubro e 9 de novembro, das 8h às 17h, na sede do
Sindicato em Santo André. Podem se inscrever os associados
metalúrgicos aposentados e
ativos.
Os sorteados contemplados
terão do dia 12 a 14 de novembro para efetuar as reservas.
Após essa data, as vagas serão
repassadas aos inscritos na lista de espera.

Se o número de inscritos
for menor que o de vagas, no
dia 26 de novembro as vagas
remanescentes serão abertas
aos demais associados por ordem de chegada.

Data do sorteio:
11 de novembro

Sao

X

Cap

• Sáb 20/10 lha do Retiro 19h
Spo

X

Vas

• Sáb 20/10 Independência 21h
Ame

X

Gre

• Dom 21/10 Pacaembu 16h
Pal

X

Cea

• Dom 21/10 Mineirão 19h
Cru

X

Cha

• Dom 21/10 Durival Britto 19h
Par

X

Fla

Períodos em sorteio:
Natal: 23 a 27 de dezembro
Ano Novo: 28 de dezembro
a 1º de janeiro.
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• Sáb 20/10 Morumbi 16h

• Dom 21/10 Barradão 16h
Vit
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X

Cor

• Seg 22/10 Beira-Rio 20h
Int

X
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