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Campanha Salarial

Nossa luta é por reajuste
de 5% e renovação da
convenção coletiva

Paranapanema

Tupy
Fotos: Rossini Handley

Ferkoda

A luta só está começando

As eleições terminaram com a
vitória de Jair Bolsonaro (PSL) para
presidente da República. Basta
analisar as pessoas que cercam o
presidente eleito e a composição
do Congresso Nacional que assumirá em 2019 para concluir que,
para os trabalhadores e para a
população de baixa renda, os desafios para não perderem mais do
que já perderam são enormes.
Perdas não só em direitos trabalhistas e previdenciários, mas
como cidadãos com a precarização de serviços essenciais em
Saúde, Educação, Transporte.
Portanto, cada vez mais será preciso unirmos nossas forças contra
os retrocessos e contra o crescimento da desigualdade social no
Brasil.

Reforma da
Previdência
será o primeiro
grande embate

O presidente eleito e o presidente Michel Temer querem votar ainda neste ano o projeto que
foi rejeitado pelos trabalhadores,
com greves e protestos nas ruas,
pois retira deles o direito à aposentadoria pública. Se essa reforma passar, não vai ficar só nisso.
A etapa seguinte é a privatização
da Previdência com o sistema
de capitalização, empurrando os
trabalhadores para as garras dos
banqueiros.
A criação da carteira profissional verde e amarela é outra
ameaça para precarizar mais
ainda as relações do trabalho.
Em vez dos direitos trabalhistas
previstos na CLT, os jovens que
aderirem a essa “nova modalidade” de trabalho terão apenas
um contrato individual, sem se

beneficiarem de acordos coletivos e convenções coletivas negociados pelos sindicatos.
Se na Campanha Salarial da categoria, a nossa luta é pela renovação da convenção coletiva de
trabalho para garantir os direitos
conquistados e agora ameaçados
pelo desmonte da CLT, a situação
pode ficar muito pior sem a nossa
mobilização permanente.

Como
privatização vai
pesar no nosso
bolso

A privatização de estatais estratégicas, como Eletrobras e
Petrobras, também atingirá em
cheio os trabalhadores, arrochando o seu poder de compra.
A população de baixa renda já
está sentindo no bolso o peso da
energia elétrica, dos combustíveis
e, principalmente, do gás de cozinha. Pois o salário está cada vez
mais curto para pagar as contas
do mês.
A explicação é simples. Quando o óleo diesel sobe, aumenta
também o frete encarecendo o
preço final dos produtos que a
gente consome nas feiras, nos
supermercados etc. É uma bola
de neve. O mesmo raciocínio vale
para o transporte público. Com o

Precarização de
serviços públicos

No segundo turno das eleições,
promessa de corte de gastos elegeu o presidente e governadores
em vários estados. Mas cortar o
quê? De quais áreas? A resposta
é uma grande incógnita. Na falta de programas, vai sobrar mais
uma vez para o povão que depende do SUS, da escola pública, do
transporte público. Em Educação,
por exemplo, instalação de uma
escola militar em cada capital e
ensino à distância até para o ensino fundamental são os projetos
propostos.
Vale lembrar que está em vigor desde 2017 o teto de gastos
públicos federais, o que já afetou,
entre outros, o SUS, a Educação,
além de investimentos em infraestrutura, um dos motivos do
elevado desemprego que atinge
mais de 12,5 milhões de trabalhadores.

Quem é quem no
entorno do eleito

Cabo reformado, Jair Bolsonaro tem entre seus assessores mais
próximos seus filhos; militares;

profissionais ligados à área financeira, a começar pelo economista
Paulo Guedes, que será o ministro
da Economia; deputados e senadores mais bem votados nas eleições, a exemplo do Major Olímpio; políticos do chamado baixo
clero e empresários com pouca
expressão em nível nacional.

Por que não se
pode contar com
o Congresso
Nacional

Na Câmara dos Deputados,
o levantamento do Diap (Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar) indica
a diminuição da bancada sindical, enquanto a empresarial, a
ruralista, a evangélica e a de segurança, mais conhecida como
bancada da bala, se mantiveram
ou cresceram. Estima-se que
apenas 148 deputados federais
de oito partidos, do total de 513
parlamentares, farão oposição
ao governo. A partir de 2019, o
Senado terá representantes de
22 partidos, mas ficaram de fora
o PCdoB e o Psol.

Somos brasileiros.
Não desistimos nunca.

Osmar César
Fernandes

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

| Paranapanema |

Mesa redonda na DRT será no dia 9

Em assembleia realizada no
dia 26 de outubro, o Sindicato deu os informes sobre dois
itens, além de mobilizar os trabalhadores para a Campanha
Salarial. Adilson Torres, o Sapão, secretário administrativo e
financeiro do Sindicato, informa
que, pelos dados apurados até
agora, há grande probabilidade

diesel mais caro, a passagem de
ônibus também sobe.

de a segunda parcela ser igual
ou ficar próxima da primeira
parcela.
Já em relação aos trabalhadores de alguns setores que tiveram o pagamento do adicional
de insalubridade suspenso, a
mesa redonda na DRT está agendada para o dia 9 de novembro,
sexta-feira da próxima semana.

Adilson
Torres, Sapão

Sivaldo
Pereira,
Espirro

Secretário
Administrativo
e Financeiro do
Sindicato

Secretário geral
do Sindicato

Eleições da Cipa

Formigari

Equipamentos Industriais Negel

Metalúrgica Formigari

Eleição: 5/11/2018 8h às 12h

Eleição: 7/11/2018

Eurobrás

Sipratech

Eleição: 05/11/2018 das 7h às
12h e das 13h às 14h

Inscrições: 17/10 a 31/10/2018

Ferkoda

Jotage

Eleição: 6/11/2018

Inscrições: 24/10 a 8/11/2018

Eleição: 7/11/2018

Eleição: 9/11/2018 às 14h

Eleição: 14/11/2018 às 8h30

| Campanha Salarial 2018 |

Nossa luta é por reajuste de 5% e renovação da convenção coletiva

Nesta quarta, dia 31, às 10h,
haverá uma nova rodada de negociação com o Sindipeças. Até
agora, foram discutidas apenas
cláusulas sociais. A campanha
unificada, com data-base em 1º
de novembro, representa aproximadamente 700 mil trabalhadores em todo o Estado.
“Além do reajuste salarial,
para a categoria é fundamen-

tal a renovação da convenção
coletiva, principalmente agora com a reforma trabalhista”,
diz Sivaldo Pereira, o Espirro,
secretário geral do Sindicato e
diretor da Federação, que participou da assembleia.
Nas fábricas. Em todas as assembleias realizadas nas fábricas, além de discutir assuntos
específicos como PLR, o Sindicato vem informando aos companheiros o andamento das
negociações com os patrões.
Destaca também a importância do fortalecimento da organização no Chão de Fábrica
por meio da sindicalização. Por
isso, a participação de todos é
importante. Confira nesta página o calendário das próximas
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Representantes de 52 sindicatos dos metalúrgicos aprovaram
nesta terça, dia 29, em assembleia na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, o
reajuste de 5% e a renovação da
convenção coletiva do trabalho
como parâmetros mínimos para
fechar acordo com os sindicatos
patronais.

Assembleia de mobilização com os trabalhadores da Formigari

assembleias.
Nesta semana, teve assembleia na Paranapanema, Tupy,
Ferkoda, Formigari, Dalferinox,
Icaraí, Molas Padroeira, Mauá
Tratamento, entre outras empresas.

| Mauá Tratamento |

Data Horário

Empresa

31/10 13h

Darus

31/10 13h30

Jardim

31/10 13h30

Magneti Marelli

1º/11 13h e 22h Maxion

| Maxion |

Fechado acordo da PLR

Cresce insatisfação dos trabalhadores
com plano de cargos e salários
A Maxion informou que concluiu entre os dias 30 de setembro e 30 de outubro a atualização do plano de cargos e salários
e que cerca de 30% dos trabalhadores receberam um aumento salarial de aproximadamente de 5%. Em vez de atender o
que os trabalhadores esperavam
com a avaliação, a medida só aumentou a insatisfação no Chão
de Fábrica. O Sindicato tem recebido inúmeras reclamações
de companheiros que não tiveram reajuste nem explicação da
empresa sobre o que faltou para

Diretores Nei e Cica com os trabalhadores da Mauá Tratamento

Os trabalhadores da Mauá
Tratamento vão receber a PLR2018 até o dia 31 de março de
2019, conforme proposta apro-

Calendário das assembleias

vada em assembleia realizada
no dia 23 de outubro, informa
a diretora Andréia.

serem contemplados com a promoção.
O diretor Manoel do Cavaco
alerta os trabalhadores sobre a
importância da participação de
todos nas assembleias que o Sindicato vai realizar nesta quinta-feira, dia 1º, a primeira às 13h e
outra às 22h. Além dos informes
sobre o andamento da Campanha Salarial 2018, o Sindicato vai
discutir com os companheiros o
problema gerado com a atualização do plano de cargos e salários.
Participem da assembleia!

| Molas Padroeira |

| Dalferinox |

Trabalhadores aprovam PLR
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PLR será paga em parcela única

Diretores Manoel Gabriel, Pedro Paulo e Tarzan em assembleia
Diretores Viviane e Jacaré em assembleia na Dalferinox

Em assembleia realizada no
dia 26 de outubro, os trabalhadores aprovaram a proposta da

PLR-2018 e vão receber, em parcela única, no dia 5 de dezembro,
informa a diretora Viviane.

Os trabalhadores da Molas
Padroeira aprovaram a proposta da PLR-2018 em assembleia
realizada no dia 24 de outubro.

O pagamento será feito em parcela única no dia 14 de novembro, informa o diretor Tarzan.

Conselho dos Direitos da Mulher
toma posse em Santo André

| Esporte |

São Paulo amplia vantagem sobre Grêmio
Sem vencer havia seis jogos,
o São Paulo se
manteve firme
no G-4 do Brasileirão ao vencer
o Vitória por 1 a 0 na sexta, dia 26.

Com a derrota do Grêmio para o
Sport em jogo cheio de reviravoltas, o Tricolor ampliou sua vantagem sobre o time gaúcho para
quatro pontos, permanecendo
entre os classificados para a Libertadores em 2019.

Palmeiras tem jogo decisivo na Libertadores

Conselheiras dos Direitos da Mulher no dia da posse em 25 de outubro

As Conselheiras Municipais
dos Direitos da Mulher de Santo André, gestão 2018-2020,
tomaram posse no dia 25 de
outubro. O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
é representado no Conselho pelas diretoras Andréia a Viviane.
Vale destacar que 25 de outubro é a data em que se celebra o
Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, instituído pela

ONU (Organização das Nações
Unidas) para marcar a luta contra
desigualdade de gênero.
Diferença salarial entre homens e mulheres, violência
doméstica contra mulheres e
feminicídios são alguns dos
graves problemas relacionados
a desigualdade de gênero que
precisam ser combatidos com
o engajamento de toda a sociedade.

Inscrições
para sorteio
de reservas
da Colônia
de Férias

Surfando no Brasileirão, o Palmeiras
tem dura missão
nesta quarta, dia
31, quando entra
em campo precisando marcar,
ao menos, 2 gols e não levar ne-

nhum do Boca Juniors para ter
chances de ir à final na Libertadores. No Brasileiro, o confronto
direto com o Flamengo terminou empatado em 1 a 1. Esse
resultado manteve o Verdão na
liderança isolada.

Vitória afasta Timão da
zona de rebaixamento

Santos cola no Atlético
e já é o 7º na tabela

Nada como uma vitória para trazer alívio ao Corinthians.
Ao vencer o Bahia
por 2 a 1, no sábado, dia 27, o Timão subiu na tabela para o 11º lugar e agora está
a cinco pontos do último time
antes da zona do rebaixamento,
o América-MG. Os gols foram
marcados pelo veterano Danilo,
acabando com o jejum de cinco
jogos sem vitória.

A 31ª rodada foi favorável para o Santos. No campo, fez
a sua parte ao bater
o Fluminense por 3
a 0, todos marcados nos últimos
minutos do jogo. Nesta segunda,
dia 29, o time foi favorecido pelo
Atlético-MG, que perdeu para o
Ceará por 2 a 1. Resultado disso
é que o Peixe colou no Galo com
46 pontos cada e só perde no critério de desempate.

Confira jogos da
32ª rodada do Brasileirão
• Sáb 03/11 Morumbi 17h
Sao

As inscrições para o sorteio de
reservas da Colônia de Férias para
o Natal e o Ano Novo já estão
abertas até o dia 9 de novembro,
das 8h às 17h, na sede do Sindicato em Santo André. Podem se
inscrever os associados metalúrgicos aposentados e ativos.
Data do sorteio: 11 de novembro
Períodos em sorteio:
Natal: 23 a 27 de dezembro
Ano Novo: 28/12 a 1º de janeiro

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.

NÃO FIQUE SÓ. FIQUE SÓCIO!
Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
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Presidente em exercício: Osmar Cesar Fernandes
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• Dom 04/11 Engenhão 17:00
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• Dom 04/11 Fonte Nova 19:h
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• Dom 04/11 Arena Palmeiras 19h
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• Dom 04/11 Beira-Rio 19h
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