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Boas Festas e 2021 com saúde
e conquistas

www.freepik.com

A superação é a marca de 2020. O ineditismo da situação criada pela pandemia do novo coronavírus pegou todos de surpresa, fechando praticamente tudo na segunda quinzena de março.
Inclusive o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá,
que, rapidamente, teve de mobilizar toda a diretoria para o atendimento remoto. Desde o início, para o Sindicato o objetivo era
claro: a preservação da saúde dos trabalhadores e a manutenção
dos postos de trabalho.
Foi com vistas a essa meta e à luta pelos direitos trabalhistas que
o Sindicato fechou centenas de acordos como detalhados nas páginas 2 e 3 desta edição do nosso jornal “O Metalúrgico”. Na fase da
gradual retomada da produção nas fábricas, o Sindicato intensificou as negociações com as empresas, mantendo a mesma preocupação em relação à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras.
O ano 2020 está se despedindo com a pandemia ainda nos desafiando nove meses depois, com mais de 182.000 mortes até agora.
Uma das esperanças está na vacinação que já começou em países
como o Reino Unido e os Estados Unidos. Outros países seguirão o
mesmo caminho mais cedo ou mais tarde, inclusive o Brasil.
Certo é que as festas do fim do ano serão comemoradas, sim,
com familiares e amigos. Mas de forma diferente, sem o ajuntamento no mesmo espaço. Para muitos com a ajuda da tecnologia, que tem sido um importante aliado nos tempos de distanciamento social. Tudo pela vida e com a mesma simbologia que as
festas do fim do ano sempre tiveram.
2020 foi um ano desafiador e não para ser esquecido. O aprendizado deste ano será para sempre.
Desejamos a todos e todas Boas Festas e um Ano Novo de
saúde, paz, esperança e conquistas.
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Férias coletivas com plantão
O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá terá expediente até o dia 18 de dezembro, entrando em férias coletivas a partir do
dia 21 de dezembro com retorno no dia 14 de janeiro de 2021. Nesse período, os diretores Pedro Paulo e Ney estarão de plantão de segunda
a sexta, das 8h às 14h. O Departamento de Arrecadação e Cadastro também terá plantão com atendimento no mesmo horário.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Sindicato prioriza negociação na pandemia

Desafiador e de negociação
até a exaustão. Assim foi o ano
2020. Mal começara o ano e
logo veio a pandemia que deixou todo mundo atordoado,
pois não havia como ter um
plano B para uma situação que
não estava no radar. Passado o
impacto inicial, ficou claro para
o Sindicato dos Metalúrgicos

de Santo André e Mauá que era
preciso agir rápido e negociar
pela vida dos trabalhadores e
pela preservação dos postos
de trabalho (Leia matéria na
página 3)
Difícil negociação da PLR.
Já no segundo semestre, quase
coincidindo com a Campanha
Salarial, o Sindicato iniciou as

negociações da PLR. Superada
a resistência de algumas empresas, já foram fechados mais
de 50 acordos. Na Marelli e na
Maxion, por exemplo, o Sindicato negociou acordos válidos
por dois anos.
Acordos na data-base. Na
Campanha Salarial, houve
acordo com oito grupos pa-

tronais prevendo a reposição
da inflação de 4,77%, abono
e renovação das cláusulas sociais da convenção coletiva do
trabalho. Nos setores em que
não houve acordo com os sindicatos patronais, o Sindicato
fechou até o momento acordo
com mais de 65 empresas em
negociação direta.

Mobilização nas fábricas

Marelli

Maxion

Paranapanema

Benteler

Tupy
Tenneco
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| Departamento Jurídico |

Repasse aos trabalhadores supera R$ 3,28 milhões
Mesmo sem o atendimento presencial, as demandas
decorrentes da pandemia
foram intensas para o Departamento Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá. Editada no início de abril, a medida provisória 936, que
virou lei 14.020/2020, resultou em 412 acordos, sendo
250 de redução de jornada
de trabalho e de salário e
162 de suspensão temporária do contrato de trabalho.

São acordos firmados com
empresas de todos os portes e foram fundamentais
para preservar os postos de
trabalho no auge do isolamento social devido à pandemia.
O quadro abaixo traz os
principais dados referentes
às atividades do Departamento Jurídico, com repasses pagos aos trabalhadores
de mais de R$ 3,28 milhões.
Um dos destaques foi o desfecho das ações individuais

Atividades do Jurídico em 2020
Número de processos abertos: 78
Repasse pago aos trabalhadores: R$ 3.280.918,46, sendo
R$ 1.110.033,90 referentes aos processos da Metal 2
Homologações em 2020
Empresas atendidas: 252
Trabalhadores atendidos: 905
Total recuperado aos trabalhadores: R$ 351.613,93

| SGS |

Com mobilização, trabalhadores
conquistam suas reivindicações

Ex-trabalhadores da Metal 2 no Sindicato na quitação de ações, no dia 10 de dezembro

de cobrança das verbas rescisórias, ajuizadas na Justiça
do Trabalho pelo Jurídico
para 28 ex-trabalhadores da
Metal 2. Foram seis anos de
tramitação e 23 trabalhadores já receberam as rescisões corrigidas, restando
cinco quitações.
Homologação. O valor recuperado aos trabalhadores

é um dado a ser destacado,
pois trata-se da soma das
diferenças a menor detectadas na homologação no Sindicato. Sem a homologação
no Sindicato, esse valor ficaria com os patrões. Por isso,
a convenção coletiva do trabalho da categoria prevê a
obrigatoriedade da homologação no Sindicato.

| Paranapanema |

Reajuste de 4,77% vigora desde 1⁰/11
As negociações do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá com a Paranapanema esbarram em pontos
das cláusulas sociais da convenção coletiva do trabalho.
Por isso, enquanto não se
chega a um acordo, os trabalhadores tiveram os salários
reajustados em 4,77%, a infla-

ção medida pelo INPC, em 1⁰
de novembro. Também o vale
alimentação foi reajustado de
R$ 360,50 para R$ 390. “O Sindicato segue em negociações
junto à empresa em busca de
fechamento de acordo”, explica Adilson Torres, Sapão,
presidente em exercício do
Sindicato.

| Tenneco |
Diretor Tarzan com os trabalhadores da SGS

Depois de os trabalhadores
rejeitarem a proposta inicial
da SGS, em assembleia realizada no dia 3 de dezembro, o
Sindicato dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá cobrou a
reabertura das negociações,
chegando-se ao acordo aprovado no dia 9 de dezembro.
Pela proposta aprovada, os
companheiros da SGS conquistaram o reajuste salarial
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de 4,77% em 1⁰ de novembro, renovação das cláusulas
sociais da convenção coletiva
do trabalho, R$ 750 de vale
alimentação e adicional de
horas extras de 80% aos sábados e de 110% aos domingos
e feriados, informam os diretores Pedro Paulo e Tarzan. O
Sindicato parabeniza os trabalhadores pela mobilização
por suas reivindicações.

Ano 2021 será de muita luta
Das pautas com as reivindicações dos trabalhadores
apresentadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, a Tenneco
deixou em aberto um estudo
sobre sábados alternados e o
abono, negado para este fim
de ano, mas agora admitido
só com fixação de metas. A
luta será também contra a

forma como a empresa vem
contratando os trabalhadores
por tempo determinado e os
terceirizados para atividades
de apoio. O diretor Aldo informa que pretende incorporar
a reivindicação do abono à
negociação da PLR 2021, que
deve começar no início do
ano. Portanto, companheiros,
mantenham-se mobilizados.

| Hydro Extrusion |

Aprovado acordo salarial
negociado pelo Sindicato
Em assembleia realizada no
dia 10 de dezembro, os trabalhadores da Hydro Extrusion
aprovaram, por ampla maioria,
a proposta da Campanha Salarial negociada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá com a empresa.
Assim, os trabalhadores terão
o salário reajustado pelo INPC
de 4,77%, sendo 2,77% em 1⁰
de fevereiro e 2% em 1⁰ de
março de 2021, e abono de

| Campanha Salarial |

Sindicato já fechou mais de
65 acordos com empresas

14,31% a ser pago no dia 30
de dezembro, informa o diretor Romarinho.
PLR. Na reunião de acompanhamento mensal das metas
da PLR 2020, realizada no dia
10 de dezembro, foi constatada uma perda em um dos indicadores, chegando a um valor que hoje seria de R$ 1.215.
Conforme proposta aprovada,
com 100% das metas, o valor é
de R$ 1.500.
Trabalhadores da Braniva em assembleia

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
está negociando com empresas em que não houve acordo setorial. Já foram fechados
acordos com mais de 65 empresas. Portanto, se na empresa em que trabalha ainda não
houve negociação, procure o
Sindicato ou entre em contato

Diretores Loyola e Galo com os trabalhadores da Hydro

| CD Diniz |

Trabalhadores aprovam PLR

Sai oitavo acordo setorial
Foi fechado mais um acordo setorial da Campanha Salarial 2020
pela Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. O oitavo acordo é com o Siniem e prevê abono de 9,5%, sendo 5% a
ser pago até o dia 20 de dezembro e 4,5% até o dia 5 de janeiro
de 2021; reajuste de 3,5% a ser aplicado no dia 1⁰ de janeiro e de
1,227% no dia 1⁰ de março de 2021.

| JS Bronzina |

Proposta da PLR
é aprovada
Presidente em exercício Adilson Torres, Sapão, com os trabalhadores da CD Diniz

Por ampla maioria, os trabalhadores da CD Diniz aprovaram
a proposta da PLR, conforme assembleia realizada no dia 10 de

dezembro. O pagamento será
feito entre os dias 15 de março
e 14 de maio de 2021, informa o
diretor Nei.

com um dos nossos dirigentes
sindicais.
Braniva. Nesta terça, dia 15,
os trabalhadores da Braniva
aprovaram o acordo salarial
com reajuste de 4,77% em 1⁰
de janeiro de 2021 e abono de
9,5%, a ser pago em duas parcelas em 5 de janeiro e 5 de fevereiro, informa o diretor Nei.

Os trabalhadores da JS Bronzina vão receber a PLR 2020 em
duas parcelas, sendo a primeira no dia 15 de dezembro e a
segunda no dia 25 de janeiro
de 2021, informa o diretor Pedro Paulo.

Eleições da Cipa
Tanesfil
Inscrições: de 21/12 a 4/1/2021
Eleição: 5/1/2021
Muitiaços
Inscrições: de 17/12 a 31/12/2020
Eleição: 6/1/2021
Dialp
Inscrições: de 4/1 a 22/1/2021
Eleição: 4/2/2021
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