bro
u
t
u
O
Rosa

@sindmetalsa
(11) 97522-4886

Edição 1150 | 20 de outubro de 2021

Como salário perdeu poder
de compra desde 2015

Após mais um reajuste anunciado pela
Petrobras, a gasolina e o gás de cozinha subiram na semana passada, respectivamente, 3,3% e 1,8%. Com esse aumento, o preço
médio do botijão de gás de 13kg, pela primeira vez, ficou acima de R$ 100, chegando
a R$ 100,44 segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).
A gasolina e o gás de cozinha têm pesado muito para os trabalhadores nos últimos
meses apesar de o Brasil ser o 9⁰ maior produtor mundial de petróleo. Só neste ano o
gás de cozinha subiu mais de 30%.

Peso de frentistas na gasolina
é de apenas 1,72%

Vale destacar que um estudo do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos) mostra que os
frentistas são os que menos pesam no preço da gasolina para o consumidor. Segundo
esse levantamento, para cada R$ 100 abastecidos, o custo dos frentistas é de apenas
R$ 1,72.

Brasil é o segundo exportador
de alimentos

Situação parecida ao de derivados de
petróleo ocorre com alimentos. O Brasil
fica atrás apenas dos Estados Unidos como
maiores exportadores mundiais de alimentos. Mas os brasileiros estão gastando cada
vez mais para ter comida no prato, enquanto a pandemia empobreceu a população de
baixa renda.

Salário mínimo teve reajuste
menor

Confira no quadro nesta página como o
gás de cozinha, a gasolina e a cesta básica
passaram a pesar mais para os consumidores na comparação com os valores de setembro de 2015, com reajustes superiores a
70%, enquanto o salário mínimo teve correção de 39,59%. Os dados de referência são

Poder de compra em queda
A tabela acima traz um comparativo de
preços de gás de cozinha, gasolina e cesta
básica em setembro de 2015 com setembro
de 2021. Confira abaixo como o salário mínimo perdeu o poder de compra no período:
• Em setembro de 2015, o
botijão de gás consumia
6,6% do salário mínimo.
Em setembro último,
passou a valer 8,42% do salário mínimo.
• Em setembro de 2015,
era possível adquirir 218
litros de gasolina com o
salário mínimo. Em setembro último, essa proporção caiu para 174 litros.

• Em setembro de 2015, o
salário mínimo de R$ 788
comprava duas cestas
básicas. Em setembro de
2021, o salário mínimo
de R$ 1.100 comprava apenas 1,63 cesta
básica.

da ANP e do Dieese. Não por acaso os trabalhadores veem seu poder de compra diminuindo cada vez que recebem seus salários.

novembro. As negociações com o Sindipeças estão avançando, conforme matéria na
página 2.

Cesta de alimentos

Inflação acima de 10% em
12 meses

É nesse contexto que a Campanha Salarial 2021 da nossa categoria está em andamento. Com a inflação de setembro, o INPC
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor)
acumulava alta de 9,7% no período de novembro de 2020 a setembro de 2021, faltando o índice de outubro para completar
os 12 meses até a nossa data-base em 1⁰ de

Cícero Firmino
(Martinha)

Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá

Adilson Torres
(Sapão)

Vice-presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá

Campanha Salarial 2021

As negociações da Campanha Salarial 2021 pela Federação dos Metalúrgicos do Estado
de São Paulo com o Sindipeças,
que reúne as empresas do setor
de autopecas, avançam com o
compromisso de reposição da
inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e um aditivo para a
renovação das cláusulas sociais
por dois anos.
Assim, em 2022, ano eleitoral
em que elegeremos o próximo
presidente da República, serão
discutidas apenas as cláusulas
econômicas, ficando asseguradas as cláusulas sociais da
convenção coletiva do trabalho, explica o vice-presidente

Negociações do acordo salarial
com Sindipeças avançam

Paranapanema

Marelli

Maxion

do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e
Mauá, Adilson Sapão.
A próxima reunião com o Sindipeças está marcada para o dia 26 de outubro, terça-feira da semana que vem. A expectativa é de que na ocasião
sejam definidas as bases do acordo que servirão
como parâmetro para as negociações com outros

| Paranapanema |

| Hydro |

Assembleia será no dia 22
Na próxima sexta-feira, dia
22, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá,
realiza assembleia com os trabalhadores da Paranapanema

| Tupy |

grupos patronais.
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai divulgar o INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) de outubro no dia 10 de
novembro, fechando, assim, a inflação acumulada em 12 meses até a data-base da categoria em
1⁰ de novembro.

para falar a respeito da Campanha Salarial 2021, além de alguns incidentes que ocorreram
no setor de fundição, informa o
vice-presidente Adilson Sapão.

Metas da PLR estão acima de 100%
De janeiro a setembro, o
cumprimento das metas da PLR
2021 na Hydro tem superado os
100%. Conforme dados apresentados em reunião no dia 14
de outubro, atualmente, o ín-

dice está em 107,6%, o que em
valores corresponde a R$ 5.059,
informa o diretor Romarinho.
Agora, faltam três meses para o
fechamento da PLR.

Nelsão é indicado delegado sindical
No dia 14 de outubro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá realizou uma assembleia com os trabalhadores
da Tupy para colocar em debate
a indicação do novo delegado
sindical, diante do vácuo que
se criou com o falecimento do
companheiro Carlão, conforme
estatuto do Sindicato. O diretor
Pedro Paulo informa que, por
unanimidade, foi aprovada a
indicação do companheiro Nelsão, na empresa desde 2005 e
eleito para a Cipa pela primeira
vez em 2007. Desde então, ele
foi vice-presidente da Cipa por
três vezes, sendo a mais recente
na gestão 2020/2021.
A função do delegado sindical é receber as demandas do
dia a dia dos trabalhadores no
Chão de Fábrica e levá-las ao
Sindicato para os devidos encaminhamentos. O Sindicato
parabeniza a organização dos

trabalhadores que resultou na
indicação por aclamação de
Nelsão. Na assembleia, os trabalhadores também homenagearam o saudoso Carlão, que
nos deixou em 27 de junho de
2021, vítima de complicações
decorrentes da Covid-19.
Campanha Salarial. O Sindicato falou ainda da Campanha
Salarial que, neste ano, é marcada pela inflação em alta que
está corroendo rapidamente o
poder de compra dos trabalhadores, o que requer a mobilização dos trabalhadores em torno
do Sindicato.

Sócio sorteado. O companheiro Ederaldo, da Marelli, ganhou uma churrasqueira no sorteio realizado pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá na comemoração
pelo seu 88⁰ aniversário, no dia 23 de setembro. Na foto,
Ederaldo com o diretor Osmar.

Siga a
página do
Nelsão
está na
Tupy
desde
2005

Sindicato

@sindmetalsa
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| Belair |

Aprovado o acordo da PLR

Assembleia com as trabalhadoras e trabalhadores da Belair

As trabalhadoras e os trabalhadores da Belair aprovaram a proposta da PLR 2021,
em assembleia realizada no
dia 13 de outubro. O pagamento será feito em parcela
única no dia 29 de outubro,
informam os diretores Adilson Sapão e Ney.
Na ocasião, o Sindicato dos

Metalúrgicos de Santo André
e Mauá também abordou a
Campanha Salarial 2021, destacando a importância de os
trabalhadores e trabalhadoras
se sindicalizarem para fortalecer a nossa luta por conquistas nestes tempos difíceis de
corrosão do poder de compra
devido à inflação.

| Nomolas |

Sindicato cobra negociação de PLR
A Nomolas não paga a
PLR aos trabalhadores há
anos, apesar das insistentes
cobranças do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá, sem ter sequer
uma resposta da empresa, o
que é um desrespeito com
os companheiros que dão
duro no Chão de Fábrica.
Será que a empresa não está
faturando nada? Ou está enrolando os trabalhadores?
Até quando vamos aguardar
a boa vontade da empresa.

Por isso, companheiros e
companheiras, é importante ficarem mobilizados e se
organizarem no local de trabalho para que, se a empresa não der resposta sobre a
PLR, irmos à luta. Porque só
com luta teremos conquistas. Se a empresa não der
retorno mais uma vez, o Sindicato vai convocar uma assembleia para, junto com os
trabalhadores, discutir ações
em busca de PLR digna a todos na Nomolas.

Eleições da CIPA
• MIC
Inscrições: 11/10 a
25/10/2021
Eleição: 29/10/2021
• Eurobras
Inscrições: 8/10 a 22/10/2021
Eleição: 3/11/2021
• Ferkoda
Inscrições: 15/10 a
29/10/2021
Eleições: 5/11/2021
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| Auto Série |

Patrão some com direitos em atraso

Assembleia com os trabalhadores da Auto Série

O dono da Auto Série, empresa de funilaria e pintura em
Mauá, sumiu deixando os trabalhadores sem o salário que
deveria ter sido pago no dia 5
de outubro, além da falta de recolhimento do FGTS e da contribuição ao INSS desde 2019.
O Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá esteve
com os trabalhadores nesta terça-feira, dia 19, e constatou que
há vários carros a serem repara-

dos e entregues aos proprietários, mas os companheiros não
podem fazer nada pois faltam
insumos e peças para executar
os serviços, informam os diretores Adilson Sapão e Ney. O Sindicato fez uma pauta e está tentando contatar o proprietário
da Auto Série e, ao mesmo tempo, acionou seu Departamento
Jurídico para tomar as medidas
necessárias para cobrar os direitos dos trabalhadores.

| Tec Tor |

É hora de mobilização por PLR
O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
há tempo vem cobrando da
Tec Tor o pagamento da PLR
aos trabalhadores, mas a
empresa vem com a desculpa de que tem dificuldade
para atender essa reivindicação. Será que a empresa
não tem condições de pagar
nada a seus trabalhadores?
Cabe também aos trabalhadores avaliar e tirar suas
conclusões. Temos certeza

que todos os companheiros
cumprem suas jornadas ou
será que ficam parados sem
fazer nada? É preciso que os
trabalhadores pensem a respeito, se organizando para
irem à luta. Porque não dá
mais para o Sindicato só ficar ouvindo choradeira da
empresa. É hora de os companheiros se mobilizarem
em torno do Sindicato, pois
só quem luta conquista.

• Negel
Inscrições: 8/10 a 22/10/2021
Eleição: 8/11/2021
• Sipratech
Inscrições: 21/10 a 4/11/2021
Eleição: 10/11/2021
• Mecanel
Inscrições: 28/10 a
11/11/2021
Eleição: 17/11/2021

Toda quinta, às 18h30 o Sindicato
está na Eco TV, ao vivo.
Assista pelo Facebook EcoTv ABC,
canal 8 da Vivo e canal 9 da Claro

| Natal e Ano Novo na Colônia |

Inscrições para sorteio serão abertas no dia 25
No período de 25 de outubro a 5 de novembro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá receberá as inscrições para o sorteio de reservas na Colônia de Férias para o
Natal e o Ano Novo. O atendimento é das 8h às 17h, na sede
do Sindicato em Santo André.
A data do sorteio é no dia 7 de
novembro.
Os associados contemplados terão do dia 8/11/2021 a
12/11/2021 para efetuarem as
reservas. Após essa data as va-

gas serão passadas aos inscritos
na lista de espera.
Aviso importante. Comunicamos aos associados e associadas que a Colônia de Férias
do Sindicato ficará fechada até
o dia 25 de outubro, proxima
segunda-feira, retomando as
atividades no dia 26.

Período em sorteio:
Natal:
23/12/2021 a 27/12/2021
Ano Novo:
28/12/2021 a 1/01/2022

| Esporte |

Rodada é marcada por tropeço de líderes do Brasileirão
O tropeço do líder Atlético-MG, o não aproveitamento de chance pelo vice
Flamengo para encurtar a
diferença e a reconciliação
do Palmeiras com a vitória marcaram a 27ª rodada
do Brasileirão no topo da
tabela. Outro destaque foi
a vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 1 a
0, nesta segunda-feira, dia

18. Foi o segundo jogo do
Tricolor sob o comando do
técnico Rogério Ceni.
Com esses resultados,
entre os seis primeiros do
Brasileirão figuram três
paulistas -Verdão, Bragantino e Timão, ocupando
da quarta a sexta posição,
nessa ordem- e o Tricolor
agora leva vantagem de
seis pontos sobre o Juven-

tude, o primeiro time da
zona de rebaixamento, e
subiu para o 12⁰ lugar na
tabela com 34 pontos.
Já o Santos, com o empate por 0 a 0 com o Sport,
subiu para o 15⁰ lugar, mas
sem conseguir se afastar
da zona de rebaixamento,
pois apenas um ponto o
separa do Juventude, o 17⁰
na tabela.

Estreia do NBB no dia 23
O duelo entre São Paulo e Flamengo
abre, no dia 23 de outubro, a temporada
2021/2022 do NBB, o principal campeonato de basquete do Brasil, organizado
pela Liga Nacional de Basquete. A competição tem 17 times. A fase classificatória terá dois turnos, selecionando os 12
primeiros colocados para os playoffs.

Confira os Jogos da 28ª rodada do Brasileirão 2021
Sáb 23/10 Vila Belmiro 17h
SAN

X

AME

Sáb 23/10 Alfredo Jaconi 17h
JUV

X

CEA

Sáb 23/10 Maracanã 19h
FLU

X

FLA

Sáb 23/10 Castelão (CE) 19h15
FOR

X

CAP

Dom 24/10 Mineirão 16h
CAM

X

CUI

Dom 24/10 Beira-Rio 16h
INT

X

COR

Dom 24/10 Nabi Abi Chedid 18h15
BGT

X

SAO

Seg 25/10 Allianz Parque 21h30
PAL

X

SPT

Dom 24/10 Itaipava Ar. F. Nova 20h30
BAH

X

CHA

Seg 25/10 Antônio Accioly 20h
ACG

X

GRE

Feminino: Corinthians e São Paulo ficam mais perto da final
Em jogos muito disputados,
o Corinthians e o São Paulo saíram na frente nas semifinais do
Campeonato Paulista de Futebol Feminino, com a vitória, respectivamente, sobre a Ferroviária e o Santos por 1 a 0, ficando

com a vantagem do empate na
segunda partida.
Os dois finalistas só serão conhecidos nos jogos de volta daqui a duas semanas, nos dias 31
de outubro e 1⁰ de novembro,
devido aos amistosos da Sele-

ção brasileira contra a Austrália
nos dias 23 e 26 de outubro.
Com a melhor campanha na
fase classificatória do Paulista,
o Timão ganhou neste ano o
título do Brasileirão na disputa
contra o Palmeiras.

2º jogo das semifinais
Dia 31/10, domingo, 11h
Corinthians X Ferroviária
Dia 1⁰/11, segunda-feira, 17h
São Paulo X Santos
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