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Inflação em alta é desafio  
na Campanha Salarial 2021

De novembro de 2020 ao mês de julho 
último, o INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) acumula alta de 7,56%, 
faltando três meses para a data-base da 
nossa categoria em 1⁰ de novembro. Em 
julho, o INPC ficou em 1,02%, puxado por 
conta de luz,  segundo dados divulgados 
nesta terça-feira, dia 10, pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Assembleia tem participação 
de Lula

É nesse contexto de alta do custo de 
vida que estamos lançando a Campanha 
Salarial 2021, com a realização da assem-
bleia virtual que reuniu os sindicatos dos 
metalúrgicos filiados à Força Sindical, 
nesta terça-feira, dia 10, e contou com a 
participação do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (ver matéria na página 3).

Como salário perde poder  
de compra dia após dia 

O principal problema é que os itens 
essenciais para as famílias dos traba-
lhadores, principalmente os alimentos, 
energia elétrica, gás de cozinha, água e 
combustíveis, vêm aumentando muito 
mais que a inflação (veja quadro).

Produção de alimentos  
não beneficia população 

O Brasil é um dos principais produto-
res mundiais de alimentos. Mas, com o 
real desvalorizado e alta demanda mun-
dial, o Brasil se consolida como um im-
portante exportador em prejuízo de sua 
população. O resultado dessa situação é 
que o brasileiro paga mais por óleo de 
soja, carnes, café, arroz e até por etanol 
porque para as usinas é mais interessan-
te produzir açúcar para exportação.

Aumento de itens 
básicos em 2021
Alimentos*
Óleo de soja: 83,79%
Feijão fradinho: 48,19%
Peito bovino: 47,74%
Arroz -46,21%
Músculo: 46,06%
Paleta bovina: 45,54%
Costela bovina: 45,22%
Lagarto: 40,6%
Acém: 40,11%
Gás de cozinha**: 20%
Gasolina**: 18,5%
Etanol**: 32,6%
Energia elétrica***: 11,40%
Fontes: *IBGE aumento acumulado em  
12 meses; **ANP; ***Aneel

Crise política  
enfraquece a economia

Nas últimas semanas, o presidente Jair 
Bolsonaro não faz outra coisa a não ser 
desqualificar a urna eletrônica e defender 
o voto impresso. “Sem eleição limpa e de-
mocrática não haverá eleição em 2022”, 
ameaçou Bolsonaro ao discursar para seus 
apoiadores, no dia 1⁰ de agosto.

Os rompantes antidemocráticos de Bol-
sonaro desacreditam o Brasil no exterior e 
afetam a economia:
• inflação não para de subir;
• taxa Selic, o juro básico, já subiu de 2% 

para 5,25%  e vai continuar a subir se-
gundo o Banco Central;

• o desemprego atinge 14,8 milhões de 
trabalhadores e 33 milhões de pessoas 
estão subutilizadas, segundo o IBGE;

• desigualdade social cresceu na pande-
mia, com o 1% mais rico respondendo 
por metade da riqueza no Brasil, en-

quanto cerca de 20 milhões vivem na ex-
trema pobreza;

• desindustrialização prossegue com a per-
da de quase 30.000 indústrias em seis 
anos;

• economia pode crescer acima de 5% nes-
te ano,  após queda de 4,1% em 2020, mas 
a estimativa para 2022 é de apenas 2,1%.
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Bolsonaro deixa alunos sem Internet gratuita

Valdir e Idi Mauro
Batoré, Vitor Roberto lopes, Alex Sandro Sousa 
(Papa) e Anderson Batista dos Santos

Por medida provisória edita-
da às pressas, o presidente Jair 
Bolsonaro adiou por tempo in-
determinado o cumprimento 
da lei e da decisão judicial que 
determinavam a aplicação de R$ 
3,5 bilhões para que os alunos 
da rede pública de ensino te-
nham acesso gratuito à Internet. 

O prazo estipulado pelo STF 

(Supremo Tribunal Federal) 
venceu no dia 4 de agosto mas, 
em vez de cumprir a determina-
ção judicial, o governo Bolsona-
ro baixou a MP determinando 
que cabe ao Executivo definir a 
data.

Como tudo começou. A lei 
que acabou resultando na MP 
do governo foi aprovada pelo 

Congresso Nacional em março 
para corrigir um grave proble-
ma detectado durante a pan-
demia, com milhões de alunos 
sem condições de acompanhar 
as aulas remotas por falta de co-
nexão à Internet.

O presidente vetou integral-
mente a lei, mas o Congresso 
Nacional derrubou o veto em 

junho.  O governo entrou com 
ação no STF para não ter de 
cumprir a lei. Então, o Supremo 
determinou o cumprimento do 
dispositivo legal e deu ao go-
verno um prazo até o último dia 
4, data essa anulada por meio 
da MP. E as crianças ficam sem 
saber quando poderão ter co-
nexão gratuita à Internet.

Criado pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva em 
2003, o Bolsa Família dá lugar a 
um amontoado de promessas 
vagas  chamado de Auxílio Bra-
sil, previsto na medida provisó-
ria entregue pelo presidente Jair 
Bolsonaro à Câmara dos Depu-
tados nesta segunda-feira, dia 9.

A MP tem força de lei imedia-
ta e precisa ser aprovada em até 
120 dias no Congresso Nacional, 
mas não discrimina sequer o va-
lor do auxílio. O ministro Paulo 
Guedes, da Economia, diz que 
pode ser de R$ 300, enquanto 
o presidente Bolsonaro fala em 

até R$ 400, dobrando o atual va-
lor médio com vistas às eleições 
de 2022.

MP é criticada por especialis-
tas. Porém, tudo ainda depende 
de onde tirar o dinheiro para 
turbinar o novo Bolsa Família, 
com a aprovação de uma pro-
posta de emenda à Constituição 
e privatizações. Além disso, a MP 
engloba num mesmo programa 
desde benefícios para a primeira 
infância, auxílio ao esporte esco-
lar, iniciação científica até inclu-
são produtiva.

Por juntar num mesmo pro-
grama problemas sociais que 

mereceriam abordagens especí-
ficas, especialistas veem a MP do 
Auxílio Brasil com ceticismo.

“Tem um amadorismo nisso 
que é próprio de quem não en-
tende de política social e acha 
que empilhar coisas é suficiente 
para dar conta de vários proble-
mas”, criticou Marcelo Neri, dire-
tor do FGV Social, em entrevista 
ao jornal Folha de S.Paulo.

O Bolsa Família é elogiado 
por organismos internacionais, 
como a ONU (Organização das 
Nações Unidas), justamente por 
ser um programa focalizado e 
de fácil execução.

Bolsa Família é substituído por vagas promessas

Os trabalhadores da Gas-
pec Ferramentaria e Gaspec 
Mecânica elegeram a Cipa 
para a gestão 2021-2022, in-
forma o diretor Osmar. 
• Gaspec Ferranentaria: ti-

tulares - Anderson Batista 
dos Santos e Alex Sandro 
Sousa Papa; suplentes: Vi-

tor Roberto Lopes e Mano-
el dos Santos Silva, Batoré.

• Gaspec Mecânica: o titu-
lar é Idi Mauro Anducci e 
Valdir Rodrigues da Silva o 
suplente.

Parabenizamos os compa-
nheiros eleitos!

Aqueça seu coração!
Participe doando 

cobertores, edredons, 
roupas, calçados e 

acessórios de inverno.

Entregue as doações a algum 
diretor do sindicato ou leve na  

Rua Gertrudes de Lima, 202  
 Santo André/SP

AgasalhoCampanha
do

|  Gaspec  |
Eleitos os novos cipeiros

Eleições da CIPA
• Perfilados Nardi
Inscrições: 9/8 a 23/8/2021
Eleição: 27/8/2021
• Maxion Wheels
Inscrições: 10/8 a 24/8/2021
Eleição: 31/8/2021
• Magazine do Cabeleireiro
Inscrições: 5/8 a 20/8/2021
Eleição: 3/9/2021

Solidariedade. O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá entregou nesta terça-feira, dia 10, 20 cestas básicas na comu-
nidade Sacadura Cabral.

• L.C Ind. e Com. e 
Nanotecnologia

Inscrições: 9/8 a 24/8
Eleição: 3/9/2021
• LM Brant
Inscrições: 2/8 a 2/9/2021
Eleição: 10/9/2021
• Mauá Beneficiamento 
Inscrições: 18/8 a 2/9/2021
Eleição: 17/9/2021
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Campanha Salarial 2021:  
assembleia tem participação de Lula

Assembleia com os trabalhadores da MKS Redutores 

| MKS Redutores  |
Acordo da PLR é por 2 anos 

Assembleia com os trabalhadores da Braniva/Romafe/Mecabin

|  Braniva/Romafe/Mecabin  |
Fechado acordo da PLR

|  Qualiferr  |
PLR é paga em duas parcelas 

Assembleia com os trabalhadores da Qualiferr 

Ir à mesa de negociação de 
cabeça erguida sem se dei-
xar levar pela choradeira dos 
patrões. A recomendação aos 
dirigentes sindicais é do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que participou da as-
sembleia online que deu início 
à Campanha Salarial 2021 dos 
metalúrgicos da Força Sindical, 
nesta terça-feira, dia 10.

Com data-base em 1⁰ de 

novembro, o calendário prevê 
a realização de assembleias até 
o dia 12 de setembro para dis-
cutir e aprovar a pauta de rei-
vindicações com os trabalha-
dores. A entrega da pauta aos 
sindicatos patronais será entre 
os dias 13 e 17 de setembro.

Manoel do Cavaco, secre-
tário geral do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá, relata que na assembleia 

foi destacada a importância de 
reforçar na convenção coletiva 
do trabalho itens como obriga-
toriedade da homologação no 
Sindicato.

Reformas não geram em-
pregos. O ex-presidente Lula 
criticou as reformas trabalhis-
ta e previdenciária que retira-
ram direitos dos trabalhado-
res, sem gerar os milhões de 
empregos prometidos. Tanto 

que a taxa de desemprego é 
recorde de 14,6%. Para Lula, os 
trabalhadores precisam de se-
gurança.

O ex-presidente também 
criticou o desgoverno do pre-
sidente Jair Bolsonaro, que 
provoca crises institucionais 
sem atacar os reais problemas 
do país, incluindo o combate à 
pandemia e a condução erran-
te da política econômica.

Campanha Salarial 2021

Os trabalhadores da MKS 
Redutores aprovaram o acor-
do da PLR válido por dois 
anos, em assembleia realiza-
da nesta terça-feira, dia 10. O 
valor será de R$ 1.000 neste 

e no próximo ano, informa o 
diretor Osmar. Em 2021, o pa-
gamento será feito nos dias 27 
de agosto e 15 de novembro; 
em 2022, nos dias 15 de abril e 
15 de setembro.

|  Metal Tezza  |
Trabalhadores aprovam PLR

Os trabalhadores da Metal 
Tezza aprovaram a PLR 2021 no 
valor de R$ 900.  Conforme pro-
posta aprovada em assembleia 
realizada no dia 9 de agosto, o 

pagamento será feito em duas 
parcelas, sendo a primeIra no 
dia 30 de agosto e a segunda 
no dia 28 de fevereiro de 2022, 
informa o diretor Pedro Paulo.

Em assembleia realizada nes-
ta segunda-feira, dia 9, os tra-
balhadores da Qualiferr apro-
varam a proposta da PLR 2021, 
informam os diretores Adilson 

Sapão e Ney. O pagamento será 
feito em duas parcelas, sendo a 
primeira no dia 30 de agosto e 
a segunda no dia 30 de janeiro 
de 2022.

Os trabalhadores da Brani-
va/Romafe/Mecabin vão re-
ceber a PLR 2021 em parcela 
única, no dia 20 de outubro, 
conforme proposta aprovada 

por ampla maioria em assem-
bleia realizada nesta segun-
da-feira,  dia 9, informam os 
diretores Adilson Sapão e 
Ney.

Siga a página do 
Sindicato

@sindmetalsa
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Confira os Jogos  da 16ª rodada  do  Brasileirão 2021
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|  Esporte  |

Hebert Conceição - Boxe Seleção masculina de futebol

Isaquias Queiroz - Canoagem

Medalhas

Japão 27 14 17

1º

2º

3º

12º

39 41 33Estados 
Unidos

38 32 18China

7 6 8Brasil

A participação do Brasil nas 
Olimpíadas de Tóquio foi de 
revelações que conduziram o 
país ao recorde de medalhas 
em um único evento e 12⁰ lugar 
na classificação geral. Foram 
21 medalhas, das quais sete de 
ouro, ante 19 no Rio 2016.

Entre as medalhas conquis-
tadas, tivemos o Nordeste em 
destaque, com a Bahia em par-
ticular; mulheres em evidên-
cia; a medalhista mais nova; 
o maior número de modali-
dades medalhadas; a impor-
tância dos projetos sociais na 
formação de atletas quando o 
poder público se omite como 
ocorre no governo Bolsonaro.

Quem correspondeu a ex-
pectativa. Entre os que não 
decepcionaram estão o fute-
bol masculino (ouro), o vôlei 
feminino (prata), as velejado-
ras Martine Grael e Kahena 

Kunze (ouro), a judoca Mayra 
Aguiar (bronze), o canoísta 
Isaquias Queiroz dos Santos 
(ouro), o nadador Bruno Fratus 
(bronze), a maratonista aquá-
tica Ana Marcela (ouro), o sal-
tador Thiago Braz (bronze), e a 
pugilista Bia Ferreira (prata). 

Novos talentos. A lista das 
revelações é extensa. Os pri-
meiros a brilharem foram os 
skatistas Kelvin Hoefler (prata) 
e Rayssa Leal (prata), seguidos 
do surfista Ítalo Ferreira (ouro). 
A ginasta Rebeca Andrade não 
só foi a primeira a conquistar 
medalha em ginástica artística 
feminina como obteve ouro e 
prata.

Em boxe, Hebert Conceição 
(ouro) surpreendeu ao virar a 
luta que estava praticamen-
te perdida e Abner Teixeira 
obteve bronze. As tenistas 
Laura Pigossi e Luísa Stefani 

Brasil bate recorde e  
se rende a novos talentos

(bronze) brilharam sem nunca 
terem jogado juntas e virar o 
jogo na garra. O skatista Pedro 
Barros levou prata em Park. 
Alison dos Santos é o primeiro 
brasileiro a subir ao pódio nos 
400m com barreira. Fernando 
Scheffer ficou com bronze nos 
200m livres. O judoca Daniel 
Cargnin  levou bronze. 

Paralimpíadas. Para quem 
já está com saudades dos jo-
gos, no período de 24 de agos-

Sáb 14/8 Nabi Abi Chedid 17h

BGT                                            JUV

Sáb 14/8 Mineirão 19h

CAM                                            PAL

Sáb 14/8 Morumbi 21h

SAO                                            GRE

Dom 15/8 Raulino de Oliveira 16h

FLA                                            SPT

Dom 15/8 Neo Química Arena 16h

COR                                            CEA

Dom 15/8 Castelão (Ce) 18h15

FOR                                            SAN

Dom 15/8 Pituaçu 18h15

BAH                                            ACG

Dom 15/8 Arena Pantanal 18h15

CUI                                            CAP

Dom 15/8 Beira-Rio 20h30

INT                                            FLU

Seg 16/8 Arena Condá 20h

CHA                                             AME

to a 5 de setembro acontecem 
as Paralimpíadas em que o 
Brasil costuma se destacar.

E Paris 2024 vem aí!


