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Sindicato convoca todos os
trabalhadores para assembleia
no dia 29, às 15h
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Sindicato convoca todos os trabalhadores
para assembleia no dia 29, às 15 horas

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras para a assembleia
geral da Campanha Salarial 2021 na próxima sexta-feira, dia 29, às 15h, em sua
sede em Santo André (veja Edital de convocação nesta página). A participação de
todos os companheiros e companheiras
é importante, pois o Sindicato colocará
em votação o que for negociado até lá.
Até o momento, houve negociações
da Federação dos Metalúrgicos do Estado
de São Paulo com o Sindipeças, representando os 53 sindicatos dos metalúrgicos
filiados à Força Sindical. Para esta quinta,
dia 28, está agendada uma reunião com
o Sindimaq.
Ainda falta a inflação de outubro,
mas o INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor) em 12 meses deve ficar
em torno de 10,5%, ou um pouco mais. O
problema é que os itens que estão pressionando a inflação não param de subir.

Combustíveis, juros e dólar
em alta na semana

Nesta segunda-feira, dia 25, a Petrobras
anunciou mais um reajuste da gasolina em
7% e do diesel em 9,15%. Nesta quarta-feira, dia 27, o Copom (Comitê de Política Monetária) pode elevar a Selic, a taxa básica
de juros, para 7,75%, com alta de 1,5 ponto
percentual. Desde a semana passada, o dólar está oscilando acima de R$ 5,50.

E o que esses três fatores têm a ver
com o poder de compra dos trabalhadores? Tudo, infelizmente.
Uma coisa puxa a outra, provocando
alta da inflação e quem paga é a população que consegue comprar menos produtos a cada ida ao supermercado e vê
sobrando mais dias no fim do mês para
fechar as contas da família. É o que está
acontecendo atualmente no Brasil.

Inflação medida pelo IPCA15 surpreende e sobe 1,2%

Prévia da inflação oficial, o IPCA-15
veio muito alto em outubro, chegando
a 1,20%, segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 26, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
É a maior taxa para o mês desde 1995 e
elevou o acumulado em 12 meses para
10,34%. Mais uma vez a conta de luz e a
gasolina puxaram a alta no mês.

as exportações de alimentos, encarecendo os preços da cesta básica para o
consumidor brasileiro, além de influir no
custo de gás de cozinha e combustíveis.
O dólar está caro porque o governo Bolsonaro vive provocando crises totalmente evitáveis.

Até Auxílio Brasil
agrava crise

A mais recente crise veio com o Auxílio
Brasil, que o governo Bolsonaro apresentou
para substituir o Bolsa Família, fazendo muita lambança. A começar pelo fato de o valor
anunciado de R$ 400 ser temporário, com
validade apenas até dezembro de 2022. E
depois? Não se discute a necessidade de
um programa consistente de transferência
de renda à população excluída. Mas não no
improviso por interesse eleitoreiro. É o Brasil que vai pagar por mais esta crise, com
mais inflação e economia sem crescimento.

Quanto o dólar subiu no
governo Bolsonaro

No fim de 2018, antes da posse do presidente Jair Bolsonaro, o dólar valia R$
3,87. Nesta segunda-feira, havia saltado
para R$ 5,56, uma valorização de quase
43,67%, ante inflação oficial no período
de 15,73%. Ou seja, o dólar valorizou 2,77
vezes mais que a inflação em 34 meses
do governo Bolsonaro.
Com o dólar valorizado, aumentaram

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE
SANTO ANDRÉ E MAUÁ, com sede à Rua Dona Gertrudes
de Lima n. 202, Centro, em Santo André, através do seu Presidente CÍCERO FIRMINO DA SILVA, CONVOCA todos os trabalhadores das empresas Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Santo André e Mauá a comparecerem na
sede do Sindicato no dia 29 de Outubro de 2021, sexta-feira, às 14:00 horas em
primeira convocação e às 15:00 horas em segunda convocação; para tratar da
seguinte ordem do dia: a) Discussão, apreciação e deliberação sobre as propostas de negociação coletiva em curso com os Sindicatos da Categoria Econômica
e FIESP, referente ao 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; b) Fixação de índice, valor e autorização de desconto da contribuição/forma
de custeio dos integrantes da categoria profissional, sócios ou não sócios do
Sindicato em tela; c) Discussão e deliberação do encaminhamento que deverá
ser dado às negociações caso não sejam aprovadas as propostas apresentadas
pelos Sindicatos Patronais; d) Discussão, apreciação e deliberação acerca de
deflagração de greve, em conformidade com a legislação vigente, e ou instauração de dissídio coletivo; e) Deliberação sobre a concessão de autorização e
outorga de poderes especiais à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo
e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Santo André e Mauá, para, em conjunto ou separadamente,
promoverem entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, junto aos Sindicatos Econômicos e FIESP, instauração
de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial.
CÍCERO FIRMINO DA SILVA – Presidente

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

Câmara homenageia Sindicato

Loyola, Osmar, vereador Eduardo Leite, Cícero Martinha, vereador Pedrinho Botaro,
Adilson Sapão e Manoel do Cavaco

Por iniciativa do vereador
Eduardo Leite, o Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André
e Mauá foi homenageado
com Voto de Congratulações
em sessão do dia 21 de outubro na Câmara Municipal de

Santo André. O presidente da
Câmara, vereador Pedrinho
Botaro, e o vereador Eduardo
Leite estiveram no Sindicato,
onde foram recebidos pelo
presidente Cícero Martinha e
diretores.
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Campanha Salarial 2021

O Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá está realizando assembleias de mobilização dos trabalhadores para a
Campanha Salarial 2021 nas fábricas, informando aos trabalhadores como andam as negociações com os sindicatos patronais
e convocando os companheiros
para a assembleia geral na próxi-

Sindicato mobiliza trabalhadores
em assembleia nas fábricas
ma sexta-feira, dia 29, às 15h.
A primeira assembleia foi na
Paranapanema no dia 22 de outubro. Nesta segunda-feira, dia
25, a mobilização foi na Maxion.
Com os trabalhadores da Marelli,
a assembleia foi realizada nesta
terça-feira, dia 26. Confira no calendário ao lado as próximas assembleias agendadas.

Calendário das assembleias
		Data

Empresa

Horário

27/10 quarta-feira

Tenneco

13h

28/10 quinta-feira

Jardim 		

14h

29/10 sexta-feira

Benteler

14h

3/11

quarta-feira

Hydro 		

6h

3/11

quarta-feira

Scórpios

14h30

| Paranapanema |

Reunião de negociação com a empresa será no dia 5

No dia 22 de novembro, mesma data em que realizou a assembleia com os trabalhadores,
o Sindicato entregou uma pauta à Paranapanema para pedir
a abertura de negociações da
Campanha Salarial 2021, além
de debater os seguintes itens:
a compensação do fim de ano
e a flexibilização da abertura

da portaria de acesso à estação
de Utinga. Adilson Sapão, vice-presidente do Sindicato, informa que a primeira reunião com
a empresa está agendada para o
dia 5 de novembro, às 14h.
Na assembleia, o Sindicato
explicou aos trabalhadores que,
desde 2017, o Sindicel, sindicato
patronal que representa a Para-

| Pichinin |

PLR será paga em parcela única

Assembleia com os trabalhadores na Pichinin

gamento será feito em parcela
unica no dia 14 de janeiro de
2022, informam os diretores
Adilson Sapão e Ney.

| Max Tec |

| Mecânica Diesel 55 |

Os trabalhadores da Max
Tec aprovaram a proposta da
PLR 2021 e vão receber em
parcela única no dia 29 de
outubro, informam os diretores Adilson Sapão e Ney. A assembleia foi realizada no dia
21 de outubro.

Por ampla maioria, os trabalhadores da Mecânica Diesel
55 aprovaram a PLR 2021, em
assembleia realizada nesta terça-feira, dia 26. O pagamento
será feito em parcela única no
dia 29 de outubro, informa o
diretor Osmar.
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| Poliform |

vessem atingido algum trabalhador, os casos poderiam ser fatais.
O Sindicato já cobrou providências que estão em andamento.
Dentro de 15 a 20 dias, o Sindicato vai se reunir com a Cipa e a segurança do trabalho da empresa
para avaliar o que já foi feito a
fim de tornar o ambiente seguro
para os trabalhadores.

Fechado acordo da PLR

Assembleia com os trabalhadores da Poliform

Em assembleia realizada no
dia 20 de outubro, os trabalhadores da Pichinin aprovaram a
proposta da PLR 2021. O pa-

Acordo da PLR é
aprovado

napanema, não negocia com a
Federação dos Metalúrgicos do
Estado de São Paulo na data-base. Por isso, o Sindicato entregou uma pauta para iniciar as
negociações com a empresa já
no início de novembro.
Fundição.
Recentemente,
houve três incidentes no mesmo
forno do setor de fundição. Se ti-

Por ampla maioria, os trabalhadores da Poliform aprovaram a proposta da PLR 2021
e vão receber em parcela úni-

Maioria aprova
acordo da PLR

Assembleia na Mecânica Diesel 55

ca no dia 16 de novembro,
informa o diretor Osmar. A
assembleia foi realizada nesta
terça-feira, dia 26.

| Jurídico |

STF dá decisão favorável ao trabalhador

No dia 21 de outubro, o STF
(Supremo Tribunal Federal) julgou inconstitucionais os artigos da reforma trabalhista (lei
13.467/2017) que previam o
pagamento de honorários periciais e sucumbenciais pela parte derrotada e beneficiária da
Justiça gratuita. A decisão foi no

sentido de considerar inconstitucionais os artigos 790-B, caput
e §4º e o 791-A, §4º, incluídos
pela reforma trabalhista.
Com o advento da reforma
trabalhista, o trabalhador passou a arcar com os honorários
periciais e de sucumbência, o
que dificultou muito o acesso à
justiça. Muito se questionou sobre a inconstitucionalidade das
referidas previsões, vez que desde as alterações trazidas pela reforma trabalhista diversos juristas defendiam que as medidas
feriam à garantia constitucional

de acesso à justiça, prejudicando o empregado, parte mais fraca da relação capital e trabalho.
O trabalhador muitas vezes
ingressa na Justiça do Trabalho
com pedidos de insalubridade,
periculosidade ou acidente de
trabalho, e o sucesso da ação
depende do laudo pericial para
constatar o direito. Assim, com
a reforma trabalhista, que passou a vigorar em novembro
de 2017, ficou imputada a responsabilidade de pagamento
de honorários periciais e de sucumbência à parte que perdeu

algum pedido, bem como o objeto da perícia.
Os trabalhadores passaram
a ter muito receio em acessar
a Justiça do Trabalho, pois, em
vez de receber um direito, poderia acabar tendo de arcar com
alto valor de condenação. Mas,
por meio da ADI 5.766 restaram
declarados inconstitucionais os
artigos 790-B caput e seu § 4º
da CLT e o trabalhador poderá
ingressar na Justiça do Trabalho
sem receio de ter de arcar com
os honorários periciais e advocatícios sucumbenciais.

| Esporte |

Após duas vitórias, Palmeiras assume vice-liderança
A dez rodadas do fim do Brasileirão, o Palmeiras assumiu a
vice-liderança, mas está a dez
pontos do líder Atlético-MG,
que ainda tem um jogo a menos.
A rodada foi ruim para outros três grandes times paulistas, principalmente para o
Santos. Com a derrota para o
América-MG combinada com a
vitória do Bahia, o Peixe entrou
na zona de rebaixamento, em
17⁰ lugar. Em nove partidas sob
o comando do tecnico Fábio
Carille, o Peixe só obteve uma
vitória até agora.
O Corinthians saiu atrás do
Internacional no placar, virou o
jogo, levou o empate nos acrés-

cimos e se manteve na sétima
posição na tabela. O empate
no fim do jogo teve um sabor
amargo, pois o Timão entrou
em campo com o técnico Sylvinho sob pressão da torcida,
mesmo estando numa posição
acima da média no Brasileirão.
Já o São Paulo perdeu a invencibilidade de oito rodadas
para o Bragantino e caiu para
o 13⁰ lugar, a cinco pontos do
Santos, o primeiro da zona de
rebaixamento.
Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, dia 27, serão conhecidos os finalistas da Copa do Brasil, em jogos de volta a serem
realizados às 21h30: Fortaleza
X Atlético-MG e Flamengo X

Athletico-PR. No primeiro jogo,
o Galo goleou o Leão por 4 a
0. Já o Rubronegro e o Furacão
empataram por 2 a 2.
Paulistão feminino. Os jogos de volta das semifinais do
Campeonato Paulista de Futebol Feminino acontecem nos
próximos dias 31 de outubro e
1⁰ de novembro, com o Corinthians e o São Paulo em vantagem de empate sobre seus
respectivos adversários, a Ferroviária e o Santos, pois venceram a primeira partida. Confira
os jogos de volta:
Domingo, 31/10, 11h
CORINTHIANS X FERROVIÁRIA
Segunda-feira, 1/11, 17h
SÃO PAULO X SANTOS

Rebeca brilha de
novo no Japão

Quem
já estava
com saudade das
Olimpíadas pode
sentir um
gostinho
de reviver as emoções proporcionadas pela ginasta
Rebeca Andrade, no último
sábado, dia 23, quando ela
conquistou no Mundial de
Ginástica Artística, no Japão, duas medalhas, uma
de ouro e outra de prata,
repetindo seu desempenho
obtido nos Jogos de Tóquio.

Confira os Jogos da 29ª rodada do Brasileirão 2021
Sáb 30/10 Arena da Baixada 17h

Sáb 30/10 Independência 21h

CAP

AME

X

SAN

Sáb 30/10 Maracanã 19h
FLA

X

CAM

Sáb 30/10 Alfredo Jaconi 19h15
JUV

X

BAH

X

FOR

Dom 31/10 Arena do Grêmio 16h
GRE

X

PAL

Dom 31/10 Castelão (CE) 16h
CEA

X

FLU

Dom 31/10 Morumbi 18h15
SAO

X

INT

Seg 1/11 Neo Química Arena 21h30
COR

X

CHA

Dom 31/10 Ar. Pernambuco 20h30
SPT

X

ACG

Seg 1/11 Arena Pantanal 20h
CUI

X

BGT
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