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Todos na assembleia decisiva
no sábado, dia 10, no Sindicato
Fotos: Rossini Handley
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Todos na assembleia decisiva no sábado, dia 10, no Sindicato
O Sindicato convoca todos os
trabalhadores para a assembleia
no próximo sábado, dia 10, às
11h, no Sindicato. A nossa data-base é 1º de novembro, mas, em
total desrespeito com a categoria,
os sindicatos patronais ainda não
apresentaram nenhuma proposta
concreta para ser colocada em votação.

Parâmetros mínimos para
acordo. Os 52 sindicatos dos
metalúrgicos do Estado que fazem parte da campanha unitária
já decidiram que os parâmetros
mínimos para fechar acordo
com os patrões são reajuste salarial de 5% e renovação da convenção coletiva do trabalho.
Com o desmonte da CLT que
veio com a reforma trabalhista
em novembro de 2017, a renovação das cláusulas sociais ganhou importância para garantir
a manutenção dos direitos conquistados pela categoria. Juntos,
somos mais de 700.000 metalúrgicos em todo o Estado na luta
pelo mesmo objetivo.
Inflação. O IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) vai divulgar o INPC (Índice

Por isso, a participação de todos os companheiros e companheiras na assembleia é fundamental para pressionar os patrões
pelas nossas reivindicações, que
são a reposição da inflação com
aumento real e a renovação da
convenção coletiva de trabalho.
Vamos nos manter mobilizados
no Chão de Fábrica. E prontos
para reagir se os patrões continuarem fazendo corpo mole.

Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado entre novembro/2017 e outubro/2018 nesta
quarta, dia 7.
Fábricas. A organização no
Chão de Fábrica é fundamental
para arrancar acordos com os grupos patronais. Nos grupos em que
não houver acordo, a negociação
será por empresa. Por isso, os
companheiros devem se manter
mobilizados nas fábricas.
Nos últimos dias, o Sindicato
realizou assembleias com os trabalhadores da Magneti Marelli,
Maxion, Jardim Sistemas, Darus,
Belair e Alumínio Havaí, entre
outras empresas.
Participem da assembleia
decisiva no sábado!

Confira os cipeiros eleitos
Foto: Rossini Handley

Trabalhadores cobram PLR digna

Após a rejeição da proposta
da PLR-2018 pelos trabalhadores, o Sindicato encaminhou
uma pauta à Darus com a reivindicação para melhorar o valor da PLR é também para dis-

cutir banco de horas e FGTS em
atraso. Tão logo tiver uma posição da empresa, o Sindicato vai
realizar uma nova assembleia
com os trabalhadores, informa
o diretor Geovane.

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
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

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
convoca todos os sócios e sócias para a assembleia geral extraordinária no próximo sábado, dia 10, às 10h, em sua sede
em Santo André. O assunto a
ser discutido e deliberado é alteração estatutária da entidade
(veja Edital).
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Trabalhadores rejeitaram a proposta da PLR

Sindicato convoca
sócios para assembleia

Os trabalhadores da Ferkoda elegeram os novos cipeiros,
gestão 2018/2019, em eleição
realizada nesta terça-feira, dia 6.
O diretor Tiririca informa que são
os seguintes os titulares: Flavio
Neris do Nascimento, Maninho
(seleção de produtos); Ismael
da Silva Vidal, Vera (máq. lavar
corrente); Douglas Leonardo da
Silva, Sarrafo (matéria-prima), e
José Romildo da Silva, Zé Ruela (forjamento). Suplentes: José

Alves da Silva (venturi); Bruno
Gozzi, Pureza (esmaltação); Anderson dos Santos, Puca (forjamento), e Carlos Alberto da Silva,
Tartaruga (laminação).
O Sindicato parabeniza os
companheiros eleitos e destaca
a importância da união de todos,
com os trabalhadores, os cipeiros
e o Sindicato juntos pelo fortalecimento da organização no Chão
de Fábrica por um ambiente de
trabalho seguro.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL
ELETRICO DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de SANTO ANDRÉ e MAUÁ, sócios e não sócios do sindicato, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, na forma estatutária e da legislação
vigente, a saber: Será realizada no próximo dia 10 do mês de Novembro do ano de 2018, sábado, às 11:00 horas, em primeira convocação
e, não havendo número legal, às 12:00 horas, em segunda convocação,
na sede social da entidade sito à Rua Gertrudes de Lima, 202, Centro,
Santo André, SP-. Na referida assembleia, os trabalhadores sócios e não
sócios deverão deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: A) Discussão, apreciação e deliberação sobre a negociação coletiva em curso
que está sendo realizada com os Sindicatos da Categoria Econômica
e FIESP, para a fixação do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza econômica, social e sindical, bem como, das
condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria profissional
representada por este Sindicato ou instauração de Dissídio Coletivo referente a data base 1º de novembro. B) Fixação da forma de custeio, do
percentual e autorização de desconto da contribuição de assistência e
negociação coletiva ou outra que vier a ser criada por lei, por todos os
integrantes da categoria profissional, sócios ou não sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse às entidades de grau superior,
na forma a ser aprovada e convencionada. c) discutir e aprovar a forma
de custeio financeiro do sindicato, inclusive a taxa assistencial, valores
e prazo para o direito de oposição. Santo André, 06 de Novembro de
2018. OSMAR CÉSAR FERNANDES - Presidente em Exercício
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Trabalhadores param contra demissões
Foto: Rossini Handley

PLR será paga em parcela única

A Jardim Sistemas demitiu três
trabalhadores nesta terça-feira,
dia 6. Em protesto, os trabalhadores cruzaram os braços para cobrar da empresa que não ocorram
mais demissões e que abra nego-

ciações com o Sindicato. Os companheiros do segundo turno só
retomaram a produção depois de
a empresa concordar em se reunir
com o Sindicato nesta quarta, dia
7, às 16h, informa o diretor Brito.

Aprovada compensação de dias-ponte

Os trabalhadores da Belair
vão receber a PLR-2018 no dia
26 de novembro, conforme proposta aprovada em assembleia
realizada no dia 1º. O Sindicato
informou aos companheiros sobre as dificuldades da Campa-

nha Salarial 2018 e alertou que,
caso não seja fechado o acordo
com o grupo patronal, a negociação será por empresa. Daí a
importância de os trabalhadores
estarem mobilizados, informa o
diretor Geovane.

| Paranapanema |

VA é reajustado para R$ 350,00
A partir do dia 1º de novembro, os trabalhadores da Paranapanema tiveram o valor do
vale-alimentação reajustado de
R$ 215,00 para R$ 350,00, con-

forme previsto no acordo coletivo aprovado em assembleia
realizada em 8 de dezembro do
ano passado, informa o diretor
Saradão.

Foto: Rossini Handley

Diretores Geovane, Zoião e Nei em assembleia na Belair

Diretores Brito e Geovane com os trabalhadores da Jardim

Os trabalhadores da Jardim
vão folgar entre os dias 15 e 18 de
novembro, conforme compensa-

ção aprovada em assembleia realizada no dia 31 de outubro.

Eleições da Cipa

| Alumínio Havaí |

Fechado o acordo da PLR

Metalúrgica Formigari
Eleição: 7/11/2018
Sipratech

Diretores Jacaré e Viviane com os trabalhadores da Alumínio Havaí

Em assembleia realizada no
dia 1º de novembro, os trabalhadores da Alumínio Havaí
aprovaram a proposta da PLR-

2018 e vão receber em parcela
única no dia 20 de dezembro,
informa a diretora Viviane.

Sindicalize-se
A equipe de sindicalização
estará nas seguintes empresas na próxima semana:
Dia 12/11
mento

Mauá Beneficia-

Dia 13/11 Perfilados Nardi
Dia 14/11 JMI Master
Não fique só. Fique sócio!

cartaz A3 final curvas
quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 17:51:19

GPM Ind. e Com. de Equip.
contra Incêndio
Eleição: 21/11/2018

Inscrições: 17/10 a 31/10/2018

KBR Utensílios Domésticos

Eleição: 9/11/2018 às 14h

Inscrições: 1/11 a 16/11/2018

Jotage

Primotécnica

Inscrições: 24/10 a 8/11/2018

Inscrições: 9/11 a 25/11/2018

Eleição: 14/11/2018 às 8h30

Eleição: 6/12/2018 às 15h

Desmonte da CLT faz um ano
No domingo, dia 11, o desmonte da CLT completa um
ano. Quando a lei 13.467 foi
aprovada, o governo Temer
veio com a promessa de que
a reforma geraria 2 milhões de
novos empregos com carteira
assinada. Um ano depois, o desemprego atinge mais de 12,5
milhões de trabalhadores, e a
situação só não é pior porque
o mercado informal vem batendo sucessivos recordes.
Segundo os mais recentes dados da Pnad Contínua
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgados
pelo IBGE (Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística), os
trabalhadores sem carteira somam 11,5 milhões. Além disso,
outros 23,5 milhões trabalham
por conta própria. Enquanto isso, os trabalhadores com
carteira assinada são 32,9 milhões.
Essa é apenas uma das facetas da desorganização provocada pela reforma no mundo do trabalho, cada vez mais
precarizado. Um dos impactos
mais nocivos é o claro objetivo
de dificultar a organização dos
trabalhadores, com o enfraquecimento dos sindicatos.

Gás de cozinha aumenta 8,5%
A Petrobras
anunciou mais
um reajuste de
8,5% para o gás
de cozinha a
partir desta terça-feira, dia 6.
Segundo a ANP
(Agência Nacional do Petróleo),
antes do aumento, o botijão
de 13kg custava, em média, R$
68,06 para os consumidores no
Grande ABC.
O jornal “Diário do Grande

ABC”
informa
que a Asmirg-BR (Associação
Brasileira dos Revendedores de
GLP) estima que
o botijão de gás
deve ficar entre
R$ 3,00 e R$ 6,00 mais caro para
o consumidor final.
Desde janeiro último, a Petrobras vem reajustando o preço
do gás de cozinha nas refinarias
a cada três meses.

Brasileiros já pagaram mais de
R$ 2 trilhões em impostos
Enquanto os governos federal, estaduais e municipais
vivem choramingando que estão sem dinheiro para investir
e manter os serviços públicos
essenciais, os brasileiros já pagaram em impostos mais de
R$ 2 trilhões. É o que mostrava
nesta terça-feira, dia 6, o “Impostômetro”, um painel eletrônico mantido pela Associação

Comercial de São Paulo e que é
atualizado em tempo real.
Segundo a entidade, neste
ano essa marca foi registrada um mês antes que no ano
passado. Isso quer dizer que a
arrecadação está em alta. A Associação prevê para este ano a
arrecadação total de R$ 2,388
trilhões, ante R$ 2,172 trilhões
registrados no ano passado.

Inscrições
para sorteio
de reservas
vão até o
dia 9

| Esporte |

A 6 rodadas do fim, Verdão mais perto do título
Eliminado na Libertadores pelo
argentino
Boca
Juniors, o Palmeiras é cada vez
mais líder no Brasileirão. No
sábado, dia 3, o Verdão levou

Timão perde e permanece sob risco do Z-4
O Corinthians voltou a perder neste
domingo, dia 4.
Desta vez, foi para
o Botafogo por 1
a 0. Com o resultado, o Timão
caiu para o 12º lugar no Brasi-

leirão, com 39 pontos. Apenas
cinco pontos separam o time
do primeiro da zona de rebaixamento, o Vitória. O próximo
adversário do Corinthians é o
São Paulo no sábado, dia 10.

Santos perde a chance de
entrar no G-6

Tricolor segue em 4º com
Grêmio no calcanhar

Não foi desta vez
que o Santos entrou no G-6. A derrota do Atlético-MG abriu a brecha,
mas o Peixe perdeu o clássico
contra o Palmeiras por 3 a 2. Depois de levar dois gols, o Santos
conseguiu empatar o jogo no segundo tempo, mas em uma falha
do goleiro Vanderlei veio a derrota. O time segue em 7º lugar com
46 pontos, mesmo que o Galo.

Em jogo movimentado, o São
Paulo esteve duas
vezes na frente
do Flamengo, no
domingo, mas a partida terminou
empatada em 2 a 2. O resultado
não foi o ideal para os dois times.
Para o Tricolor porque se manteve no G-4, porém, mais distante
do líder e viu a diferença para o
5º cair para dois pontos. Já o Fla
perdeu a vice-liderança.

Confira jogos da
33ª rodada do Brasileirão
• Sáb 10/11 Independência 17h
Ame

X

par

• Sáb 10/11 Arena Corinthians 17h
Terminam nesta sexta-feira,
dia 9, as inscrições para o sorteio de reservas da Colônia
de Férias para o Natal e o Ano
Novo. O atendimento é 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.
Reservas para o mês de Dezembro (exceto Natal e Ano
Novo) podem ser feitas a partir
de 21 de novembro. Para janeiro, a partir de dezembro.

Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
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a melhor no confronto com o
Santos e venceu o clássico por
3 a 2. Agora, ao restar seis rodadas para o fim do campeonato,
o Palmeiras tem cinco pontos
mais que o vice-líder Internacional.

Cor

X

sao

• Sáb 10/11 Arena da Baixada 19h
Cap

X

cru

• Sáb 10/11 Engenhão 19h
Bot

X

fla

• Dom 11/11 Independência 17h
Cam

Presidente em exercício: Osmar Cesar Fernandes

X

pal

• Dom 11/11 Barradão 17h
Vit

X

bah

• Dom 11/11 Castelão (ce) 17h
Cea

X

int

• Dom 11/11 Arena do Grêmio 17h
Gre

X

vas

• Dom 11/11 Maracanã 19h
Flu

X

spo

• Seg 12/11 Pacaembu 20h
San

X
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