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NÃO FIQUE SÓ. FIQUE SÓCIO!

Combater precarização
com Sindicato forte
O mercado de trabalho no
Brasil está se precarizando a passos largos, e a reforma trabalhista, em vigor há quatro meses,
tem tudo para aprofundar mais
ainda esse processo de deterioração. Para chegar a essa conclusão, basta analisar alguns dados
de diferentes organismos nacionais e internacionais como IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), MPT (Ministério
Público do Trabalho), OIT (Organização Internacional do Trabalho) e Banco Mundial.

Mercado informal
supera empregos com
carteira assinada

A Pnad Contínua, do IBGE,
detectou que em 2017 pela primeira vez o trabalho sem carteira assinada e “por conta própria”
superaram o emprego formal. O
ano passado se encerrou com
34,31 milhões de pessoas trabalhando por conta própria ou sem
carteira, contra 33,321 milhões
ocupados em vagas formais. A
título de comparação, em 2016,
cerca de 34 milhões trabalhavam sob o regime de CLT, contra
32,6 milhões estavam ocupados
em vagas sem carteira ou atuavam como autônomos.

Número de ações
trabalhistas
despencou após
reforma

Segundo dados divulgados
pelo jornal “Estado de S.Paulo”,
o TRT 2ª Região (Tribunal Regional do Trabalho), que engloba
a Grande São Paulo e a Baixada
Santista, viu cair a entrada diária de ações trabalhistas de uma
média superior a 3.000 para 500
ações após a entrada em vigor
da reforma trabalhista no dia 11
de novembro de 2017.
Já os dados do TST (Tribunal
Superior do Trabalho) indicam
que, em dezembro, o primeiro
mês cheio de vigência da reforma, as ações ajuizadas em primeira instância de todo o país
desabaram de aproximadamente 200.000 para 84.200.

Outro problema enfrentado
pelos trabalhadores que vão
atrás de seus direitos na Justiça
do Trabalho é que alguns juízes
estão aplicando a reforma trabalhista até em caso de ações que
deram entrada antes da reforma.
Recentemente, teve repercussão o caso de um trabalhador do
Mato Grosso que teve a maioria
de seus pedidos negados e ainda foi condenado a pagar R$
750.000,00 em honorários para
o advogado de seu ex-empregador. Embora o processo seja de
2016, a juíza deu essa sentença
baseada na nova lei trabalhista.

Acidentes matam 1
trabalhador a cada
quatro horas e meia

Os acidentes de trabalho mataram, ao menos, 2.351 trabalhadores de 1º de janeiro de 2017
para cá no Brasil. Esse número
equivale à média de uma morte a cada quatro horas e meia,
conforme relatório Observatório Digital de Saúde e Segurança
do Trabalho, desenvolvido pelo
MPT e pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) e apresentado no último dia 5.
JJá o total de acidentes notificados chegou a 675.025 casos
desde 1º de janeiro de 2017.
Apesar de assustadores, esses
números devem ser maiores ainda, pois muitos casos de menor
gravidade ficam fora da estatística. Veja nesta página os principais dados sobre acidentes de
trabalho no Brasil.

Jovens sem
perspectiva de
emprego de qualidade

Metade dos jovens entre 19 e
25 anos corre sério risco de não
ter acesso a bons empregos, o
que os manteria vulneráveis à
pobreza. O alerta é do relatório “Competências e Empregos:
Uma Agenda para a Juventude”,
divulgado no dia 7 de março
pelo Banco Mundial.
Segundo esse documento,
11 milhões de jovens são os
chamados “nem-nem”. Ou seja,

Acidentes de trabalho
em números

•

Total de acidentes de trabalho a partir de 1º/1/2017:
675.025 casos

•

Mortes decorrentes de acidentes de trabalho a partir de
1º/1/2017: 2.351. No período, um trabalhador perdeu a vida
a cada quatro horas e meia no Brasil

•

Perdas em decorrência de acidentes: 4% do PIB do país, o
que equivaleu a R$ 264 bilhões em 2017

•

Dias de trabalho perdidos entre 2012 e 2017 por trabalhadores afastados por acidente: 315 milhões de dias

•

Mortes decorrentes de acidentes de trabalho entre 2012 e
2017: cerca de 15.000

•

Benefícios pagos pelo INSS entre 2012 e 2017: R$ 26,2
bilhões em auxílios-doença, aposentadorias por invalidez,
auxílios-acidente e pensões por morte de trabalhadores

nem estudam, nem trabalham. A
esse grupo somam-se outros 14
milhões que frequentam escola,
porém estão atrasados nos estudos, totalizando 25 milhões de
jovens que estariam despreparados para o mercado de trabalho. Se nada for feito para mudar
esse quadro, esses milhões de
jovens, com ou sem a reforma
da Previdência, ficam cada vez
mais distantes da aposentadoria
pública.

ficar com receio de ir atrás de
seus direitos. O seu Sindicato e
o Departamento Jurídico estão
do seu lado, sócios e sócias, para
lutar contra retrocessos.
A nova lei trabalhista tem o
claro objetivo de desmobilizar
os trabalhadores, enfraquecendo os sindicatos, inclusive financeiramente. Então, é hora de fortalecer o seu Sindicato.
Sindicalize-se!

É hora de fortalecer o
seu Sindicato

Nos momentos de dificuldade, como o que estamos vivendo agora, é que temos de nos
unir, os trabalhadores com o seu
Sindicato, para lutar pelos nossos direitos e avançar nas conquistas. Não é porque a nova lei
trabalhista dificulta o acesso à
Justiça que o trabalhador deve

Cícero Martinha

Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá

| Magneti Marelli |

Sindicato cobra mais agilidade
para negociar a PLR-2018
O Sindicato já cobrou da Marelli a abertura do processo de
negociação da PLR-2018, pois estamos em meados de março e a
empresa sequer publicou o edital
para a formação da comissão, informa o diretor Loyola. Trabalhadores, fiquem atentos aos avisos
e, ao elegerem a comissão, votem

em companheiros que tenham o
compromisso de lutar, ao lado do
Sindicato, pela PLR que atenda os
anseios de todos. Os trabalhadores devem ficar mobilizados, pois
da organização no Chão de Fábrica em torno do Sindicato dependerá o sucesso das negociações
com a Marelli.

| Paranapanema |

Confira os cipeiros eleitos
Os trabalhadores da Paranapanema elegeram a nova Cipa,
gestão 2018/2019, em eleição realizada nos dias 6 e 7 de março. O
diretor Saradão informa que são
os seguintes os companheiros
eleitos: titulares - Luciano V. Rupel (administrativo), Luciano de
Souza (cast & roll), Edmilson M.
Rego (extrudados e tubos retos),
Maik Cesar dos S. Silva (fundição e

COTM), Ivan Mercado (laminados
e logística) e José Augusto Dias
(manutenção e almoxarifado).
Suplentes: Eduardo A. de Andrade (cast & roll), Valdemir da S. Siqueira (extrudados e tubos retos),
Ítalo Filipe Fagundes (fundição e
COTM), Francisco N. Souza (laminados e logística) e Rogério Serafim (manutenção e almoxarifado).
Parabenizamos os cipeiros eleitos.

| Federal Mogul |

Eleição da comissão será na 6ª
Com as inscrições para a comissão da PLR-2018 encerradas,
das três áreas, apenas na planta
baixa houve uma candidata, a
companheira Simone. Nas outras
duas áreas, os trabalhadores vão

eleger o representante na próxima sexta-feira, dia 16, entre os
inscritos: na planta baixa Paulo e
Carlos; no administrativo Edson,
Fernando e Alan, informa o diretor Aldo.

| Usimapre |

Trabalhadores estão em vigília

| Gaspec |

Trabalhadores aprovam reajuste
salarial de 3,5% em junho

Diretor Jacaré e o vice-presidente Osmar Fernandes em assembleia

Os trabalhadores da Gaspec
aprovaram o reajuste salarial de
3,5% a partir de 1º de junho, em
assembleia realizada nesta segunda-feira, dia 12. O acordo foi
negociado pelo Sindicato com a
empresa, pois a Gaspec faz parte
do Grupo 10 que, pelo terceiro
ano consecutivo, não negociou
a convenção coletiva do trabalho na nossa data-base. O acordo
coletivo é importante porque garante aos trabalhadores os direitos conquistados pela categoria
ao longo do tempo, tais como a
estabilidade acima da lei aos aci-

Desde que a Usimapre anunciou o encerramento das atividades na última sexta, dia 9, os
trabalhadores estão em vigília na
porta da empresa, para impedir a
retirada de equipamentos, pois
ela já comunicou que não vai pagar as verbas rescisórias, incluindo a multa de 40%. Além disso,
há outras pendências como falta

de recolhimento do FGTS, atraso de salário, 13º, férias. Nesta
segunda-feira, dia 12, o Sindicato
reuniu os trabalhadores para explicar as alternativas para cobrar
na Justiça os direitos trabalhistas
desrespeitados pela Usimapre.
Se tiver dúvidas ou precisar de
mais informações, procure o nosso Departamento Jurídico.

Não fique só. Fique sócio!

| Novelis |

Novos cipeiros são eleitos
Em eleição realizada nesta segunda, dia 12, os companheiros
da Novelis elegeram a Cipa, gestão 2018-2019, informa o diretor
Lincoln. São os seguintes os cipeiros titulares: Lincoln Patrocinio
(manutenção elétrica), Renato

Eleições da Cipa

Vice-presidente Osmar Fernandes, Dr. Marcelo e diretor Manoel Gabriel em reunião com
os companheiros da Usimapre

dentados no trabalho ou portadores de doença ocupacional e
obrigatoriedade da homologação
no Sindicato.
Na assembleia, Osmar César
Fernandes, vice-presidente do
Sindicato, alertou os trabalhadores sobre a importância da sindicalização para reforçar a nossa
luta pela manutenção dos direitos, que estão sob ameaça com a
reforma trabalhista que está em
vigor desde o dia 11 de novembro
de 2017.

A.L Ind. Com. Acess. Vidro,
Alumínio e Materiais de
Construção
Eleição: 16/3/2018
Polimetri
Inscrições: 1/3 a 15/03/2018
Eleição: 21/3/2018 das 9h às 18h
Indústria Metalúrgica Max Del
Inscrições: 2/3 a 16/3/2018 das
8h às 17h18
Eleição: 22/3/2018

Ribeiro de Souza (embalagem)
e Valdir Caparroz (manutenção
mecânica). Suplentes: Fábio Dias
D’Avila (produção), Renato Oliveira da Silva (PCP) e Luiz Fernando
P.Galdino (expedição). O Sindicato parabeniza todos os eleitos.

Mec-Q
Eleição: 23/3/2018
Arte & Fato Serviços de Apoio
Industrial
Inscrições: 7/3 a 21/3/2018
Eleição: 4/4/2018 das 8h às
10h
Usina Design
Inscrições: 16/3 a 2/4/2018
Eleição: 16/4/2018
Scórpios Indústria
Metalúrgica
Inscrições: 2/4 a 16/4/2018
Eleição: 19/4/2018

União do Morro presta homenagem
ao companheiro Cícero Martinha
O E.C. União do Morro home-

nageou Cícero Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá,
com a entrega do troféu que

conquistara como campeão da

Copa Santo André em 2017. O
evento ocorreu na última sexta-feira, dia 9, e contou com a

presença da diretoria do clube e
dos moradores da comunidade.

O diretor Tarzan, presiden-

te do E.C. União do Morro, diz
que a homenagem é o reco-

nhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sindicato nas
comunidades da região, sob a

liderança de Cícero Martinha.

“O apoio do Sindicato é fundamental para manter as nossas

atividades esportivas e sociais”,
afirma Tarzan.

“A homenagem foi muito

emocionante, pois as ações do
Sindicato não se restringem às
lutas por questões trabalhistas,

mas se estendem às comunidades onde os trabalhadores moram”, diz Cícero Martinha.

O E.C. União do Morro com-

pletou 32 anos no dia 2 de fevereiro.

C

Cícero Martinha (centro) com os diretores do Sindicato e do E.C. União do Morro

Bilhete único é estendido a idosos acima de 65 anos
A Associação dos Aposentados recebeu o prefeito de Santo
André, Paulo Serra (PSDB), e o
vereador Almir Cicote (PSB), presidente da Câmara Municipal, na
assembleia realizada no dia 10 de
março. O prefeito explicou como
funciona o recém-lançado Cartão
Prioridade, destinado aos idosos
acima de 60 anos e que utilizam o
transporte coletivo municipal.
Assim, os usuários acima de

65 anos também podem entrar

nos ônibus pela porta da frente,

Diretora Andréia (Sindicato); diretor Adilson Torres (Sindicato); diretora Bibiana
(Associação); vereador Almir Cicote; prefeito Paulo Serra; secretário administrativo da
Associação, João Izidio; vice-presidente da Associação, João Avamileno; presidente do
Sindipreste, José Braz Fofão, e diretora Orlandina (Associação)

sem a necessidade de mostrar o

o interessado deve se dirigir

foto e comprovante de residên-

único), que é emitido na hora,

munido de documento com

6 de abril, das 9h às 17h.
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Convidamos você para a comemoração do Março Mulher no dia 24 de
março, no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. O evento
terá café da manhã, sorteios e uma palestra da dirigente sindical Maria
Auxiliadora, secretária Nacional de Política para as Mulheres da Força
Sindical, sobre violência contra as mulheres.
Cícero Martinha
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá

Andréia Cunha
Departamento da Mulher

Data: 24 de março, sábado
Horário: 9 horas
Local: Rua Gertrudes de Lima, 202
Centro, Santo André
Informações e confirmação de presença:
Mauá: 4555-5500 com Andréia | Santo André: 4993-8999 com Viviane

Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
Presidente: Cícero Martinha Diretores responsáveis: Osmar Cesar Fernandes e Geovane Correa
Jornalista responsável: Marina Takiishi MTb 13.404
Fotos: Rossini Handley Editoração Eletrônica: Neusa Taeko

cia. O atendimento vai até o dia

Sindicalizadas
participam de
sorteio

No Março Mulher, o Sindicato está convidando as trabalhadoras para o evento do
dia 24 (convite ao lado) durante a sindicalização. E, semanalmente, está sorteando
uma cesta de café da manhã
entre as companheiras sindicalizadas das empresas visitadas durante a semana.
No primeiro sorteio, a ganhadora foi Eliana Barbosa,
da empresa KBR. Ainda tem
mais dois sorteios. Não percam!

