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Compare e vote consciente

Retirada do Brasil do
Acordo de Paris, um
tratado firmado por
195 países, e incorporação do Meio Ambiente ao Ministério
da Agricultura.
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Zerar a taxa de desmatamento líquido
até 2022; investimento na recuperação e
proteção de recursos
hídricos e incentivo
à economia de baixo
carbono.
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Não apresentou
propostas.
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Retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida com meta
de contratação de 2
milhões de moradia
até 2022; retomada do
programa de urbanização de assentamentos precários.
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Redução da maioridade penal para 16 anos;
facilitar a compra de
armas.
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Criação do Sistema
Único de Segurança
Pública; controle de
armas
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Incentivo à educação
à distância até para o
ensino fundamental
para baratear custos.
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A
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Garantir que todas as
crianças, adolescentes
e jovens de 4 a 17 anos
frequentem a escola.
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Agora é pra valer. No próximo dia 28, vamos eleger o presidente da República. Antes de decidir seu voto, compare no quadro abaixo as propostas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) para áreas essenciais que
atingem diretamente os trabalhadores, trabalhadoras, seus familiares e futuras gerações. Você decide!

HADDAD

BOLSONARO

Revogação da reforma
trabalhista e ampla
negociação de Estatuto do Trabalho; programa emergencial de
empregos e retomada
imediata das obras
inacabadas.

Votou a favor da reforma. Quer criar trabalhador de segunda categoria com contrato
individual sobrepondo as leis trabalhistas
(carteira de trabalho
verde amarela).

Isenção para quem
ganha até 5 salários
mínimos e elevação
da taxação para rendas altas.

Isenção até 5 salários
mínimos mas com
alíquota única de
20%, beneficiando
rendas altas.

Renovação da atual política de valorização, que
resultou em ganho real
de 77%, beneficiando
mais de 45 milhões de
trabalhadores, aposentados e pensionistas.

Votou contra a política
de valorização.

Equilíbrio das contas
com a criação de empregos, formalização de
atividades econômicas
e ampliação da capacidade de arrecadação;
convergência entre os
regimes próprios da
União, dos Estados, do
DF e dos municípios
com o regime geral.

Sua equipe quer votar
a toque de caixa a reforma da Previdência
para introduzir o regime de capitalização e
ampliar a desoneração
da folha de pagamento, mas sem esclarecer
de que forma a diminuição da arrecadação
será compensada.

Confira propostas de França e Dória
antes de se decidir
No próximo dia 28, será eleito também o governador que comandará os rumos do Estado de São Paulo nos próximos quatro anos. De um lado, está o atual governador Márcio França (PSB) e, do outro, João Dória (PSDB). Basta
comparar o que eles já fizeram para ver que são estilos totalmente diferentes.

Governador de São Paulo
desde 6 de abril último, Márcio
França foi vereador, prefeito de
São Vicente por dois mandatos,
deputado federal, secretário de
Estado e vice-governador.

João Dória foi eleito prefeito
de São Paulo em 2016, mas renunciou ao cargo em abril último,
restando quase três anos de mandato, para se candidatar ao governo do Estado. Por isso, é criticado
por não cumprir o que promete.

Programas de governo. Com
68 páginas, o plano de governo
de Márcio França é dividido em
cinco grandes temas: desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, desenvolvimento
sustentável, meio ambiente e
proteção aos animais, e gestão
pública. A Educação é a área
com maior número de propostas, 32 no total, seguida de Saúde. Em Educação, dá ênfase à
valorização dos professores e
ensino integral. Em Saúde, o fortalecimento do SUS em parceria

com os municípios e a União.
João Dória quer implementar no Estado alguns programas que adotou nos 15 meses
à frente da prefeitura de São
Paulo, a exemplo do Corujão
da Saúde, cujo resultado foi
limitado, pois não diminuiu
o tempo de espera para exames. Em Segurança, promete
aumentar o orçamento mas,
como prefeito, diminuiu em
15% os gastos com o policiamento. Também destaca o ensino integral.

| Campanha Salarial 2018 |
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Nesta segunda-feira, dia 22,
começaram as negociações da
Campanha Salarial unificada com
os sindicatos patronais Siamfesp,
Sinafer, Simefre e Sindipeças. Com
o Sindipeças, teve duas reuniões e
a próxima será no dia 31 de outubro, quarta-feira. Por enquanto,
estão em discussão as cláusulas
sociais da convenção coletiva do
trabalho.
“Esta etapa ganhou importância desde o desmonte da CLT
com a reforma trabalhista, pois a
renovação da convenção coletiva
passou a ser fundamental para
garantir os direitos conquistados
pela categoria ao longo do tempo”, afirma Osmar Fernandes, presidente em exercício do Sindicato.
Mobilização nas fábricas. O
Sindicato está convocando assembleias nas fábricas para informar aos trabalhadores como

Negociação com os sindicatos patronais Siamfesp, Sinafer e Simefre

andam as negociações e explicar
por que é preciso fortalecer a organização no Chão de Fábrica por
meio da sindicalização.
A participação de todos os trabalhadores e trabalhadoras nas
assembleias é importante, pois as
negociações com os patrões, que
nunca foram fáceis, estão bem
complicadas neste ano, que é
eleitoral. Confira o calendário das

assembleias.
Inflação. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
vai divulgar o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de
novembro/2017 a outubro/2018
no dia 7 de novembro. Faltando
a inflação de outubro, o acumulado até setembro está em 3,57%.
A estimativa é de que fique pouco
acima de 4%.

Calendário

Data Horário
25/10
		
25/10
15h
26/10
		
26/10
14h
30/10
14h
30/10
		
31/10
		
1/11
		
5/11 			

Empresa
Icaraí
Tupy
D. Felicio
Ferkoda
Formigari
Lander
Guaporé
MRP
Cortelan

| FS Molas |

| GM Balcões |

Aprovado o acordo da PLR
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Pagamento da PLR em parcela única

Trabalhadores da GM Balcões em assembleia

Diretores Pedro Paulo e Tarzan com os trabalhadores da FS Molas

Os trabalhadores da GM Balcões vão receber a PLR-2018 no
dia 30 de novembro, conforme
proposta aprovada em assembleia realizada no dia 19 de outubro. Os companheiros devem
ficar atentos pois, no início de
2019, será eleita uma comissão
que, junto com o Sindicato, vai

Os trabalhadores da FS Molas
aprovaram, em assembleia realizada no dia 18 de outubro, a PLR2018, a ser paga em duas parce-

participar das negociações com a
empresa, informa o diretor Pedro
Paulo. Na assembleia, o Sindicato
destacou aos trabalhadores a importância da sindicalização para o
fortalecimento da organização no
Chão de Fábrica, ainda mais agora com a reforma trabalhista que
ameaça os nossos direitos.

| Dal Pino |

uma ação na Justiça do Trabalho
para que seus direitos sejam respeitados, com sua reintegração,
e possa participar do processo de
eleição da Cipa gestão 2018/2019,
informa o diretor Jacaré.

| Trevo Freios |

Aprovado o acordo da PLR

Em assembleia realizada nesta
segunda, dia 22, os trabalhadores da Trevo Freios aprovaram a

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELETRICO DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ CNPJ 57.571.077/0001-39
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Empresa demite cipeiro
Em total desrespeito à legislação
que regulamenta a Cipa, a Dal Pino
demitiu no último dia 19 o companheiro Gilberto, que está em carência de cipeiro. O Departamento
Jurídico do Sindicato já entrou com

las, sendo a primeira no dia 27 de
novembro e a segunda até o dia
26 de maio de 2019, informa o diretor Pedro Paulo.

proposta da PLR-2018, com pagamento imediato, informa o diretor
Pedro Paulo.

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Santo André e Mauá, quites
e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para se reunirem
na ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia
10 de Novembro de 2018, sábado, às 08:00 horas , em primeira
convocação e às 10:00 horas em segunda convocação, na sede da
entidade em Santo André, à Rua Gertrudes de Lima, 202, Centro,
Santo André, SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão, deliberação e aprovação da proposta de Alteração
Estatutária da entidade, conforme artigos 117 e 118 do Estatuto
vigente. Santo André, 23 de Outubro de 2018.
OSMAR CÉSAR FERNANDES - Presidente em Exercício

| Jurídico |

| Esporte |

Desconhecimento sobre gravidez
Santos empata com Inter com 1 gol contra
de demitida não isenta indenização
Em jogo com um
chegou ao empate com um
A empresa é obrigada a pagar indenização à trabalhadora
grávida demitida independentemente se sabia ou não da gravidez dela ao dispensá-la. A decisão foi tomada pelo plenário
do STF (Supremo Tribunal Federal), em sessão realizada no dia
10 de outubro, com repercussão
geral, por isso tem de ser seguida pelos juízes em todo o país.
“Constatado que houve a
gravidez antes da dispensa arbitrária, entendo que incide a
estabilidade. Obviamente, se
não conseguir comprovar que a
gravidez era preexistente à dispensa arbitrária, não haverá a
estabilidade”, destacou o ministro Alexandre de Moraes, ao divergir do voto do relator Marco
Aurélio Mello.
Assim, exceto voto contrário
do relator, os ministros do STF

mantiveram o entendimento
do TST (Tribunal Superior do
Trabalho), cuja súmula diz que
“o desconhecimento do estado
gravídico pelo empregador não
afasta o direito ao pagamento
da indenização decorrente da
estabilidade”.
A obrigatoriedade de indenização é mantida quando a própria funcionária, ao ser demitida,
não sabia de sua gravidez. Esse
entendimento serve para demissões imotivadas, quando não há
justificativa apresentada pelo
patrão. Agora, cerca de 90 processos que estavam na dependência da decisão do STF serão
destravados.
As companheiras que tiverem
dúvidas ou queiram mais informações sobre seus direitos procurem o Departamento Jurídico
do Sindicato.

Errata
Conforme proposta aprovada em assembleia, os trabalhadores da
Unistamp vão receber a PLR-2018, em parcela única, no dia 15 de novembro e não no dia 5.

Inscrições
para sorteio
de reservas
da Colônia
de Férias

polêmico gol anulado de Leandro
Damião, o Santos
e o Internacional
empataram por 2 a 2, nesta
segunda, dia 22. O Peixe, que

Tricolor empata e estaciona no 4º lugar
Sem vencer há
seis jogos, o São
Paulo não passou de um 0 a 0
com o Atlético-PR, no sábado, dia 20. Esse resultado distanciou o Tricolor dos

primeiros colocados na tabela,
mas foi o suficiente para segurá-lo no quarto lugar, com um
ponto à frente do Grêmio. Na
próxima rodada, o time pega o
Vitória, o primeiro fora da zona
de rebaixamento.

Verdão inicia matamata com Boca Juniors

Após perder um título,
Corinthians só empata

Após o fechamento deste jornal, o Palmeiras
teve nesta quarta,
dia 24, o jogo de
ida das semifinais da Libertadores contra o Boca Juniors, no La
Bombonera. O jogo de volta será
no dia 31. No domingo, dia 21,
o Verdão conquistou a quinta
vitória seguida ao bater o Ceará
por 2 a 1. Com esse resultado se
mantém na liderança isolada no
Brasileirão.

Foi um jogo disputado até os últimos segundos o 2 a 2 entre
o Corinthians e o Vitória, ambos lutando
para se distanciar da zona da degola. No Brasileiro, o Timão está
sem vencer desde 16 de setembro, quando bateu o Sport. Na
Copa do Brasil, o time perdeu o
título para o Cruzeiro ao ser derrotado nas duas partidas da final,
a última em casa.

• Sex 26/10 Barradão 19h30

• Sáb 27/10 Maracanã 19h

Confira jogos da
31ª rodada do Brasileirão

Vit

Períodos em sorteio:
Natal: 23 a 27 de dezembro

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.

Ano Novo: 28/12 a 1º de janeiro
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• Sex 26/10 São Januário 21h30
Vas

No período de 29 de outubro
a 9 de novembro, das 8h às 17h,
na sede do Sindicato em Santo
André, estarão abertas as inscrições para o sorteio de reservas
da Colônia de Férias para o Natal
e o Ano Novo. Podem se inscrever os associados metalúrgicos
aposentados e ativos.
Data do sorteio: 11 de novembro

gol contra, perdeu a oportunidade de se aproximar mais do
Atlético-MG, o sexto no Brasileirão. Já o Inter foi ultrapassado pelo Flamengo na vice-liderança.
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• Sáb 27/10 Castelão (ce) 16h30
Cea

X

Cam

• Sáb 27/10 Vila Belmiro 16h30
San

X

Flu

• Sáb 27/10 Arena do Grêmio 16h30
Gre

Presidente em exercício: Osmar Cesar Fernandes
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• Sáb 27/10 Arena Corinthians 19h
Cor
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• Sáb 27/10 Arena Condá 20h
Cha
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Ame

• Sáb 27/10 Mineirão 21h
Cru

X

Par

• Sáb 27/10 Arena da Baixada 21h
Cap
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