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Campanha Salarial

Sem proposta patronal até agora, os trabalhadores e trabalhadoras da Paranapanema, Tupy, Hydro,
Novelis, Prysmian e Ferkoda, entre outras empresas, devem ficar mobilizados por reajuste com
aumento real e renovação da convenção coletiva do trabalho.
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Centrais lançam campanha em defesa
da Previdência e anunciam protestos
As centrais sindicais - CUT,
Força Sindical, CTB, Intersindical, CSB, CSP-Conlutas, NCST,
UGT e CGTB - se uniram contra
o fim da previdência pública
planejado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, e lançaram
nesta segunda-feira, dia 12, a
campanha permanente em defesa da Previdência e Seguridade Social. Em plenária realizada
no Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), foram
anunciadas também mobilizações para os dias 22 (quinta-feira) e 26 (segunda-feira) deste mês.
No dia 22, a mobilização
terá o objetivo de esclarecer
a população sobre as consequências nefastas da reforma
da Previdência proposta pelo
presidente eleito. Agora, com
o fim do Ministério do Trabalho
anunciado por Bolsonaro, os
protestos no dia 26 serão em
frente ao Ministério do Trabalho, em Brasília, e em todas as
Superintendências Regionais
do Trabalho. Foi no dia 26 de
novembro de 1930 que o Mi-

nistério foi criado por Getúlio
Vargas.
“Os trabalhadores não aceitam imposição. Queremos, sim,
o fim dos privilégios, com a garantia de uma Previdência justa, universal, igualitária, com
amplo alcance social e distribuição de renda”, diz Miguel
Torres, presidente da Força Sindical e da CNTM (Confederação
Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos).
Falência do modelo chileno
de previdência privada
Mario Reinaldo Villanueva Olmedo, da Confederación
Fenpruss, Confederación de
Profesionales de la Salud, foi o
convidado especial da plenária no Dieese. O dirigente falou
dos danos causados aos trabalhadores pela previdência privada adotada no Chile em 1981
pelo ditador Augusto Pinochet.
É esse o sistema, chamado de
capitalização, que o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, quer implantar no Brasil.
Os números apresentados
pelo dirigente sindical são terríveis. Segundo Villanueva, en-

As consequências do fim do
Ministério do Trabalho
O fim do Ministério do Trabalho, anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro,
pode trazer danos incalculáveis para a classe trabalhadora.
Eventual redução de gastos do
governo não será nada perto
dos prejuízos causados. Basta
um exemplo para comprovar
isso: a fiscalização.
Se nas empresas, inclusive
na base dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá, as instalações ficaram mais seguras
foi graças à pressão dos sindicatos, levando o Ministério do
Trabalho a criar normas de segurança. A prensa é um caso
típico. Antes, eram verdadeiras
mutiladoras de trabalhadores.
Também é muito importante
a fiscalização contra trabalho
infantil e contra trabalho aná-

logo à escravidão. Interromper
essa atividade será um retrocesso tremendo.
Intermediação. Quando as
empresas se negam a discutir
com o Sindicato irregularidades
apontadas pelos trabalhadores,
é à Superintendência Regional
do Trabalho (mais conhecida
como DRT) que se recorre para
fazer a intermediação.
Melhorar o gerenciamento.
Para Cícero Firmino, Martinha,
secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho e
presidente licenciado do Sindicato, caso o Ministério seja
mesmo extinto, os efeitos da
reforma trabalhista serão sentidos de forma mais clara. O que
é preciso é melhorar o gerenciamento do Ministério, defende o secretário.

tre janeiro e agosto deste ano,
mais de 100 mil trabalhadores
se aposentaram ganhando, em
média, benefício de 153 dólares
(aproximadamente R$ 576,00).
“Com esse modelo de previdência, 2,5 milhões de pessoas vão
receber pensões inferiores ao
salário mínimo do país que hoje
está em 424 dólares”, afirmou.
O dirigente sindical chileno
alertou para a necessidade da
união em defesa dos direitos
dos trabalhistas, acrescentando que, no Chile, o governo se

utilizou de propaganda enganosa e fez a população acreditar que a privatização da previdência traria benefícios aos
trabalhadores. “Agora, sem a
mobilização social, não conseguiremos recuperar os nossos
direitos”, lamentou Villanueva.
A propósito, o presidente do
Chile, Sebastián Piñera, cujo irmão foi o responsável pela privatização da previdência local,
vai fazer uma reforma para minimizar os estragos causados
aos trabalhadores.

Juventude perdida: Brasil tem 22.640
jovens infratores internados
No Brasil, 22.640 jovens estão privados de liberdade, internados em 461 instituições
chamadas
socioeducativas.
Desse total, 3.921 são internos
provisórios e ainda não receberam uma sentença judicial
definitiva. Os dados foram divulgados pelo CNJ (Conselho
Nacional de Justiça).
O levantamento feito pelo
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas
Socioeducativas do CNJ cha-

ma atenção especial para os
internos provisórios. No Amazonas, por exemplo, 44% dos
adolescentes estão internados nessa condição.
Outros estados com as
maiores taxas proporcionais
de internos provisórios são
o Ceará (37,6%); o Maranhão
(32,4%), o Piauí (29%) e Tocantins (26,5%). Os dois estados com a menor proporção
de internos provisórios são
Roraima e Bahia, com, respectivamente, 5,6% e 7%.
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Conquistamos 5% de reajuste em autopeças e mais dois setores
da convenção coletiva do trabalho. Foi decidido ainda que
essa proposta será uma referência como patamar mínimo para
acordos com outros grupos patronais. Nesta segunda, dia 12,
foi fechado acordo também com
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Em assembleia realizada no
sábado, dia 10, os trabalhadores
aprovaram o acordo com o Sindipeças que prevê reajuste de
5% a partir de 1º de janeiro de
2019, abono de 10% a ser pago
em duas parcelas e renovação

Alteração estatutária. Os associados do Sindicato aprovaram as alterações no estatuto da entidade em assembleia realizada no último sábado, dia 10. As mudanças foram feitas para a adequação necessária.

o Simefre e Sinafer.
Negociação por empresa. O
Sindicato alerta os trabalhadores e trabalhadoras das empresas Paranapanema, Hydro Extrusion, Tupy, Novelis, Prysmian
e Ferkoda, entre outras, que os
respectivos sindicatos patronais, até agora, sequer se reuniram com a Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo
para negociar o reajuste salarial
e a renovação da convenção coletiva do trabalho, da qual não
abrimos mão.
Portanto, companheiros e
companheiras, fiquem mobilizados. Pois, se os patrões continuarem empurrando tudo com
a barriga, temos de ir à luta com
negociação por empresa. Lembrando que a nossa data-base é
1º de novembro.

Proteção contra reforma trabalhista. A renovação da convenção coletiva é muito importante, pois protege a categoria
dos efeitos nocivos da reforma
trabalhista. Nesse sentido, duas
cláusulas merecem destaque.
Uma é a manutenção da obrigatoriedade da homologação no
Sindicato. Outra é a proteção às
gestantes e lactantes ao proibir
o trabalho dessas companheiras
em ambientes insalubres.
Aumento real. O reajuste de
5% foi uma vitória da categoria,
pois nos últimos três anos só tivemos a reposição da inflação
na data-base. Como o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado entre novembro/2017 e outubro/2018
ficou em 4%, o aumento real é
de quase 1%.

| Formigari e Ace Formigari |
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Confira os novos cipeiros eleitos

PLR será paga em parcela única

Cipeiros eleitos com os diretores Geovane e Zoião

Os trabalhadores da Formigari e da Ace Formigari elegeram os
novos cipeiros, gestão 2018/2019,
em eleição realizada no dia 7 de novembro. O diretor Geovane informa que são os seguintes os eleitos
na Formigari: os titulares são José
Ernesto dos Santos e Wellington M.

Farias. Suplentes: Caio Peixoto Mafra e Sandro Coutinho de Souza.
Na Ace Formigari: os titulares
são Rodrigo de Aquino e José Pereira Rodrigues. Suplentes: José
Roberto Alves e Wesley dos Reis.
Parabenizamos os companheiros
eleitos.

| Waltermic |

Aprovada compensação de dias-ponte

Assembleia com os trabalhadores da Marks Peças

Em assembleia realizada no
dia 9 de novembro, os trabalhadores da Marks Peças aprovaram a proposta da PLR-2018,
que será paga no dia 23 de novembro, informa o diretor Geo-

vane. O Sindicato destacou a
importância da sindicalização
como forma de fortalecer a organização no Chão de Fábrica
para, nas próximas negociações, melhorar os valores.

| Di Felice |

Fechado acordo da PLR

Diretor Tarzan com os trabalhadores da Di Felice
Diretores Cica, Andréia e Nei com os trabalhadores da Waltermic

Os companheiros da Waltermic vão folgar do dia 17 a 20
de novembro, feriado do Dia
Nacional da Consciência Negra,

conforme proposta de compensação aprovada em assembleia realizada no dia 9 de novembro, informa o diretor Cica.

Os trabalhadores da Di Felice aprovaram a proposta da
PLR-2018 em assembleia realizada nesta segunda-feira, dia
12. O diretor Tarzan informa

que o pagamento será feito em
duas parcelas, sendo a primeira
no dia 14 de novembro e a segunda no dia 15 de janeiro de
2019.
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| Esporte |

Santo André terá várias atividades
No Dia Nacional
da Consciência Negra, próxima terça-feira, dia 20, haverá
uma extensa programação em Santo André durante todo o
dia. As atividades
acontecerão no Parque Central, das 10h
às 17h, com destaque para a Bateria
da Escola de Samba
Tradição de Ouro e o
cantor Royce do Cavaco.
A programação
inclui ainda samba,
capoeira, maculelê,
samba-de-roda, comidas típicas de origem afro-brasileira.
O ingresso é a doação de 1kg de leite
em pó.
As apresentações musicais
serão na Concha Acústica a
partir das 10h. Às 14h, será a
vez do Grupo Babalotim (Sacadura Cabral – Sales Gente Boa)
mostrar o seu trabalho. Às 15h,
a apresentação será do Samba
da Feira (Vila Luzita). Royce do
Cavaco subirá ao palco às 16h.
Às 16h30, a animação ficará por
conta da Bateria da Escola de
Samba Tradição de Ouro.

Tricolor cai para 5º lugar e demite técnico
O empate com
o
Corinthians
azedou de vez
o humor no São
Paulo e sobrou
para o técnico Aguirre, que foi
demitido. Com o resultado do

Palmeiras empata e está há 18 jogos invicto

Durante todo o evento, a
Praça de Alimentação terá Food
Trucks e comidas típicas (comida baiana, feijoada, produtos
de milho, comida típica do Haiti, entre outros).
Às 13h, na Pista de Aeromodelismo, uma Roda de Capoeira
de Santo André terá a participação de cerca de 200 capoeiristas. A atividade é uma parceria
com a Liga Municipal de Capoeira (21 grupos) e a Federação
Paulista de Capoeira.

A cinco rodadas
do fim do Brasileirão, o Palmeiras está cada vez
mais perto do título, agora com cinco pontos
mais que o Internacional e sete

à frente do Flamengo. Invicto
há 18 rodadas, o Verdão empatou com o Atlético-MG no
domingo, dia 11, por 1 a 1. O
próximo adversário é o Fluminense nesta quarta-feira, dia 14,
às 21h45.

Chiadeira contra juiz marca
clássico no Itaquera

Peixe pega o Flamengo no
feriado do dia 15

Com um jogador
a menos, pênalti
não marcado, um
gol não validado
e muitas reclamações contra o juiz, o Corinthians
empatou com o São Paulo por 1
a 1 no sábado, dia 10. Faltando
cinco rodadas para o fim do Brasileirão, o Timão atingiu 40 pontos e está a apenas cinco pontos de diferença do primeiro da
zona de rebaixamento, o Vitória.

O Santos enfrentou a Chapecoense
após o fechamento
deste jornal, nesta segunda-feira,
dia 12, com chances de entrar
no G-6. Isso porque estava a um
ponto do Atlético-MG, o sexto
colocado no Brasileirão. O próximo adversário do Peixe é o Flamengo, no feriado do dia 15, às
17h. Aliás, o Fla está praticamente fora da disputa pelo título.

Confira jogos da
34ª rodada do Brasileirão
• Qua 14/11 São Januário 19:30

Contos Africanos
para crianças
No próximo dia 24, sábado
da semana que vem, às 11h,
o Sesc Santo André apresenta
“Contos Africanos”, mediação
de leitura com a Cia. Colhendo Contos e Diáspora Negra.
A atração no Espaço de Tecnologias e Artes é voltada ao
público infantil, com entrada
gratuita.
Conto Cordel África: uma
visita, por meio da literatura

de cordel, às diversas culturas
vindas do continente africano.
Conto Bia na África: Bia é
filha de uma diplomata e viaja com a mãe por diferentes
partes do mundo. Nessas viagens ela conhece muitas das
influencias que outros países
trouxeram para o Brasil.
O endereço do Sesc Santo
André é Rua Tamarutaca, 302,
Vila Guiomar.
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clássico no sábado, dia 10, o Tricolor caiu para o 5º lugar, sendo
ultrapassado pelo Grêmio, que é
o próximo adversário no dia 15,
em casa. O consolo é que o time
está bem distante do sexto colocado.

Presidente em exercício: Osmar Cesar Fernandes
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