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Trabalhadores aprovam acordo
do Sindipeças com INPC
e cláusulas sociais

Foto: Jonas Mattos

Em assembleia realizada no dia 29 de outubro, foi aprovado por unanimidade o acordo que prevê aplicação do
INPC em 1⁰ de janeiro de 2022 e abono de 26% a ser pago em duas parcelas iguais de 13%, a primeira até o dia 30 de
novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro; as cláusulas sociais são renovadas e só voltam a ser discutidas em
2023. Conforme deliberação da assembleia, o acordo com o Sindipeças servirá de parâmetro mínimo para as negociações com outros grupos patronais. O INPC acumulado entre novembro de 2020 e outubro deste ano será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no dia 10 de novembro.
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Mobilização nas fábricas prossegue
Confira as próximas assembleias
• 4/11 - quinta-feira - Ferkoda 14h
• 4/11 - quinta-feira - Benteler 15h
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Governo acaba
com Bolsa Família
e improvisa
Auxílio BrasilPágina 2

Governo acaba com Bolsa Família
e improvisa Auxílio Brasil

Em junho de 2020, o presidente Jair
Bolsonaro prometeu criar um programa
de transferência de renda em substituição ao Bolsa Família. Um ano e cinco
meses depois, o governo criou o Auxílio
Brasil por meio de uma medida provisória, ainda pendente de aprovação no
Congresso Nacional, sem definir os pontos essenciais do benefício até agora, mês
em que o novo programa deve começar a
ser pago às famílias.

Indefinição cria um vácuo
para milhões de pessoas

Essa indefinição atinge milhões de famílias que podem ficar sem o auxílio do
governo de uma hora para outra. Até outubro, o Bolsa Família vinha atendendo
14,7 milhões de famílias, ainda com mais
de 1,2 milhão na lista de espera. Já a última parcela do auxílio emergencial, de R$
150 a R$ 375, está sendo paga a 45,6 milhões de pessoas.
E é para esse contingente que o governo está devendo um programa de transferência de renda consistente, com definição do valor do benefício, do número de
famílias beneficiadas e recursos previstos
no Orçamento, em vez de improvisos.

Pandemia aprofundou a
pobreza no Brasil

Não há dúvida de que o Bolsa Família, que deixou de existir em outubro ao
completar 18 anos, precisava de ajustes.
Mesmo porque a pobreza no Brasil cresceu muito na pandemia, com mais de 9%
da população (19,1 milhões de pessoas)
passando fome e 20,5% (43,4 milhões)
sem poder contar com alimentação em
quantidade suficiente.

Geração de empregos para
combater pobreza

É dever constitucional do governo
desenvolver programas para minorar os
efeitos da pobreza. Contudo, vale destacar que a geração de empregos continua
sendo o melhor antídoto para combater
a pobreza. Para tanto, faltam programas
que incentivem, de fato, o crescimento
da economia brasileira e, consequentemente, a geração de empregos, sem precarização.

Reformas precarizam sem
criar empregos

Em vez disso, nos últimos anos, aos trabalhadores foram impostas a reforma trabalhista, que desmontou a CLT em 2017,
e a reforma previdenciária em 2019, com
a promessa do governo de criação de
mais de 10 milhões de postos de trabalho
que não apareceram.
O mercado de trabalho só não foi precarizado mais ainda porque as centrais
sindicais conseguiram barrar as tentativas do governo Bolsonaro de criar a Carteira Verde e Amarela, que, se aprovada,
geraria uma geração de trabalhadores de
segunda categoria.

Saída de programa social

O jornal “Estado de S. Paulo” fez um
levantamento em torno dos primeiros
beneficiários do Bolsa Família, criado
em 2003, e constatou que, do total de
1,15 milhão de famílias assistidas, 69%
encontraram uma saída para se manterem financeiramente, deixando de depender de auxílios do governo. O papel
de um programa social bem construído deve ir além do assistencialismo, ao
combater a pobreza preparando a família beneficiada para o futuro.

Renda média dos trabalhadores
tem queda recorde

O resultado da precarização sem geração
de empregos atinge os trabalhadores em
cheio. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), 13,7 milhões de
trabalhadores estão desempregados e o
rendimento médio caiu 10,2% em um ano, a
maior queda da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012.
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(Martinha)

Presidente do Sindicato
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(Sapão)
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dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá
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Campanha Salarial 2021

Trabalhadores aprovam acordo com INPC e
renovação das cláusulas sociais

Em assembleia realizada no
dia 29 de outubro, os trabalhadores aprovaram o acordo
negociado com o Sindipeças,
que prevê reposição do INPC
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor) em 1⁰ de janeiro, abono de 26% a ser pago
em duas parcelas, sendo a
primeira até 30 de novembro
e a segunda até 20 de dezembro e renovação das cláusulas
sociais da convenção coletiva
do trabalho.
Ficou decidido também
que o acordo com o Sindipeças será Indicativo para as negociações com outros grupos
patronais e com as empresas.
“Na próxima semana, devemos ter o fechamento de
novos acordos”, afirma Adilson Sapão, vice-presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá.
As negociações da Campanha
Salarial são lideradas pela Federação dos Metalúrgicos do
Estado de São Paulo, representando 53 sindicatos.
Para Cícero Martinha, presidente do Sindicato, a pandemia trouxe novos desafios,
mas o movimento sindical
está aprendendo a superá-los
como sempre fez.
Negociação direta com
empresas. Em relação ao Sindicel e ao Grupo 10, que não
vem negociando com a Federação, o Sindicato vai entregar pauta às empresas para
abrir negociações diretas.
As principais empresas
representadas pelo Sindicel
são Paranapanema, Hydro Extrusion e Novelis. A primeira
reunião com a Paranapanema
está agendada para esta sexta-feira, dia 5.

Assembleia na Jardim Sistemas

Assembleia na Tenneco

Assembleia na Hydro

Assembleia na Scórpios

Adicione o whatsapp 11 97522-4886 e converse com seu Sindicato
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Para centrais, saúde é direito assegurado
pela Constituição aos trabalhadores
O Ministério do Trabalho
baixou no dia 1⁰ de novembro
a portaria 620 proibindo as empresas de exigirem dos trabalhadores a vacinação contra a
Covid-19, inclusive na hora da
contratação. É mais uma medida
do governo Bolsonaro que tem
tudo para cair no vazio, diante
das reações, contestando inclusive questionando a própria portaria como instrumento apropriado para tratar de um tema
dessa natureza.
“Sob o pretexto de privilegiar
o direito individual, a portaria do

MTE fere o direito constitucional
de assegurar a saúde e segurança
no ambiente do trabalho”, reagiram as centrais sindicais em nota
divulgada nesta terça-feira, dia 2.
O partido Solidariedade vai
protocolar no STF (Supremo Tribunal Federal) uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade contra
a portaria 620 do Ministério do
Trabalho.
“O direito individual não existe quando estamos em uma situação sanitária perigosa”, destaca
o deputado federal Paulinho da
Força.

Decisão do STF. Além do
mais, o STF já decidiu em dezembro de 2020 que os Estados,
o Distrito Federal e os municípios têm autonomia para estabelecer regras para a vacinação.
Para o STF, exigir a comprovação
de vacinação não significa forçar
alguém que é contra a se imunizar, mas não o livra de sanções.
Recentemente, a prefeitura de
São Paulo anunciou o desligamento de três servidores em
cargos comissionados que se
recusaram a se vacinar contra a
Covid-19.

Eleições da CIPA

• Arte & Fato
Inscrições: 18/10 a 5/11/2021
Eleição: 10/11/2021
• Protecin
Inscrições: 19/10 a 3/11/2021
Eleição: 19/112021
• Dupps do Brasil
Inscrições: 5/11 a 20/11/2021
Eleição: 26/11/2021
• Primotecnica Mecânica
Inscrições: 5/11 a 21/11/2021
Eleição: 2/12/2021

| Esporte |

Brasileirão ganha mais emoção com derrota do Atlético-MG

O jogo da rodada do fim de
semana passado deu Flamengo sobre o líder Atlético-MG,
que viu sua vantagem encolher
sobre seus adversários diretos,
trazendo mais emoção ao Brasileirão. Com mais uma vitória,
o Palmeiras diminuiu a diferença para o líder para sete pon-

tos, mantendo a vice-liderança.
Após o fechamento deste jornal, o Galo enfrentou o Grêmio
em jogo atrasado, podendo ter
alterado a diferença de pontos
entre os times da ponta.
A rodada foi produtiva para os
paulistas. Ao bater o Internacional no domingo por 1 a 0, o São

Paulo ficou mais próximo dos
seis primeiros na tabela, que se
classificam para a Libertadores,
do que do Z4. Está em 12⁰ lugar.
Depois de entrar na zona de
rebaixamento há uma semana,
o Santos se distanciou do Z4
com a segunda vitória seguida,
desta vez sobre o Athetico-PR, e

está em 15⁰.
Os torcedores que lotaram a
Neo Química Arena, no dia 1⁰,
viveram a angústia até o último
lance para ver o Corinthians
marcar o único gol da magra vitória contra a lanterna Chapecoense, mantendo o time na sexta
posição.

Confira os Jogos da 30ª rodada do Brasileirão 2021
Sáb 6/11 Neo Química Arena 17h
COR

X

FOR

Sáb 6/11 Beira-Rio 19:00
INT

X

GRE

Sáb 6/11 Maracanã 21h
FLU

X

SPT

Dom 7/11 Vila Belmiro 16h
SAN

X

PAL

Dom 7/11 Mineirão 16h
CAM

X

AME

Dom 7/11 Itaipava Ar. F.Nova 18h15
BAH

X

CAP

SAO

ACG

X

JUV

Dom 7/11 Castelão (CE) 20h30
CEA

X

CUI

Seg 8/11 Arena Condá 20h

Dom 7/11 Nabi Abi Chedid 16h
BGT

X

Ter 23/11 Antônio Accioly 19h

CHA

X

FLA

Corinthians e São Paulo disputam final do Paulistão feminino

Melhores equipes da fase
de pontos corridos, o São
Paulo e o Corinthians vão disputar o título do Paulistão de
futebol feminino, em jogos
de ida e volta, ainda sem datas definidas. No último fim
de semana, Timão e Tricolor

eliminaram, respectivamente,
a Ferroviária e o Santos nas
semifinais.
O Timão busca o tricampeonato consecutivo. Já o Tricolor venceu o torneio duas vezes, em 1997 e 1999. Em 2019,
as duas equipes disputaram o

título, conquistado pelo Corinthians.
Copa Libertadores. A partir desta terça-feira, dia 3,
começa a Copa Libertadores
Feminina que vai até o dia 21
de novembro, com jogos no
Paraguai, exceto a final em

Montevidéu, Uruguai.
O Corinthians, a Ferroviária e o Avaí Kindermann são
os times brasileiros que vão
disputar a Copa Libertadores
Feminina que reúne 16 equipes. A atual campeã do campeonato é a Ferroviária.
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