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Sto André e Mauá

Direitos, salários e 
empregos de qualidadeCampanha Salarial 2021

Eliseu Silva Costa, 
Presidente da Federacao dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Miguel Torres, 
Presidente da Força Sindical, da CNTM (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos) e do Sind. 

dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes

Desde a reforma trabalhista, que não ge-
rou os milhões de empregos prometidos até 
os dias de hoje, os direitos da classe trabalha-
dora têm sido alvo permanente de violentos 
ataques.

O movimento sindical brasileiro, porém, 
resiste com ações unificadas permanentes. 
Lutamos para que o Ministério do Trabalho 
volte a ser protagonista na retomada do de-
senvolvimento do País; lutamos contra o de-
semprego, a carestia e a fome e lutamos por 
melhores condições de trabalho e salários 
para os trabalhadores.

Ação no Senado contra  
‘jabutis’ da MP 1.045

Estamos no Congresso Nacional, especial-
mente agora no Senado Federal, tentando 
caducar a medida provisória 1.045 ou fazê-la 
voltar a ser apenas a MP original: para reno-
var o Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e Renda.

Não dá pra aceitar do jeito que está, com 
centenas de emendas estranhas, os jabutis, 
que retomam a carteira verde e amarela sem 
direitos, legalizam a contratação de trabalha-
dores com salários baixíssimos e precarizam 
ainda mais as relações de trabalho. A hora é 
de muita pressão!

Campanha Salarial  
dos Metalúrgicos

Os 54 Sindicatos de Metalúrgicos, filiados 
à Federação dos Metalúrgicos do Estado de 
SP (Força Sindical), lutam para os mais de 700 
mil metalúrgicos, com data-base em 1⁰ de 
novembro, pelo reajuste salarial digno e pela 
renovação das cláusulas sociais da convenção 
coletiva do trabalho, em um total de 188 itens.

A nossa campanha salarial ocorre em meio 
à inflação desenfreada devido à alta de ali-
mentos, de gás de cozinha, de combustíveis, 
de água, de energia elétrica. Todos esses itens 
essenciais estão subindo muito mais que a in-
flação, corroendo o poder de compra da famí-
lia do trabalhador dia após dia.

Crise econômica e sanitária   
traz novas reivindicações 

Dentro do atual contexto econômico, 
social, sanitário e trabalhista, incluímos 
novas cláusulas, que merecem grande 
destaque nesta Campanha Salarial 2021, 
pelo amplo alcance para a categoria meta-
lúrgica e para as campanhas de outras ca-
tegorias neste segundo semestre, a exem-
plo de comunicação sobre casos de Covid 
e abono home office. 

A luta faz a lei!

Não à minirreforma 
A Câmara dos Deputados aprovou a MP 

1.045, que seria para reeditar a antiga MP 
936, de suspensão temporária do contrato 
de trabalho ou de redução parcial de jor-
nada e de salário durante a pandemia, com 
jabutis que precarizam mais ainda a relação 
do trabalho, com a criação de contratos que 
sequer estabelecem vínculos empregatí-
cios. Por isso, as centrais sindicais continu-
am em marcação cerrada no Senado para 
fazer com que a MP 1.045 caduque ou seja 
aprovada sem a minirreforma trabalhista.
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Homenagem ao companheiro Tarzan

A Caixa Econômica Fede-
ral informa que já iniciou o 
depósito do lucro do FGTS 
nas contas vinculadas, ati-
vas e inativas, com saldo em 
31 de dezembro de 2020. O 
crédito vai ser concluído até 
o dia 31 de agosto, e você 
pode calcular o valor estima-
do que entrará na sua conta 
vinculada multiplicando o 
saldo por 0,01863517:

Confira quanto receberá de lucro do FGTS

A distribuição do lucro aos trabalhadores co-
meçou em 2017 com o objetivo de melhorar a 
remuneração do FGTS, repondo ao menos o IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo), porque a remuneração básica de 3% mais 
TR (Taxa Referencial) perde para a inflação. 

Exemplo 1:
Saldo de R$ 1.000:

R$ 1.000 x 0,01863517 
= R$ 18,63

Exemplo 2:
Saldo de R$ 15.000:

R$ 15.000 x 0,01863517 
= R$ 279,45

Domingo, 22, foi um dia 
especial para o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André 
e Mauá prestar uma homena-
gem ao saudoso diretor Ota-
viano Crispiniano da Rocha, 
o Tarzan, que completaria 
58 anos de vida no dia 22 de 
agosto. Não fosse a Covid-19 
que o levou prematuramente, 
assim como os mais de 575 
mil brasileiros e brasileiras 
que deixaram seus familiares 
desamparados de uma hora 
para outra.

Nesta terça-feira, dia 24, di-
retores do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Santo André e 
Mauá, da Associação dos Apo-
sentados e juntamente com 
representantes do União do 
Morro, ONG organizada por 
Tarzan,  estiveram no Sindi-
cato para prestar uma singela 
homenagem a ele em torno 
do troféu da Copa conquista-
da pelo time em 2017 e doado 
por Tarzan ao Sindicato em 
2018.

“É o troféu da principal 
conquista do União do Morro 
que Tarzan doou para o Sindi-
cato”, comenta Cícero Marti-
nha, presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá. O troféu está 
na sala da presidência do Sin-

dicato em local de destaque 
desde então. 

Linda Santos, que conviveu 
com Tarzan desde os anos 
2000, quando o conheceu, 
comenta: “Conheci o Tarzan 
há 21 anos, quando o meu fi-
lho caçula, o Mateus, era uma 
criancinha”, diz. “Hoje, Ma-
teus é um jovem profissional 
que tem o Tarzan como refe-
rência de pai”, diz Linda. Um 
legado que fica para sempre 
em família de uma mãe que 
bancou sozinha seus três fi-
lhos por um bom período, 
como tantas outras brasilei-
ras pelas circunstâncias, e há 
anos encontrou no Tarzan 
o companheiro com quem 
compartilhou os momentos 
mais felizes e importantes de 
sua vida com seus filhos, in-
terrompidos pela Covid-19. 

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

CAMPANHA
do

AGASALHO

Não perca! 
Sindicato na 

toda quinta, 
às 18h30, 
ao vivo. 
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|  Marelli  |
Não toleramos gambiarras em nenhuma hipótese

Após a denúncia da Cipa 
e dos trabalhadores retorna-
mos ao setor de cromação 
que tinha uma “gambiarra” 
de risco iminente que já dura 
mais de 90 dias, acionamos o 
Departamento de Segurança 
do Trabalho, a Manutenção e 
o gerente de produção para 
solucionar a “gambiarra”. 
Diante do impasse, o Sindica-
to dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá agiu e parou 
a máquina evitando o risco 
iminente. Após a ação do Sin-
dicato, o responsável de Se-
gurança do Trabalho tomou 
uma medida “paliativa” (co-
nhecida como “gambiarra da 
gambiarra”) documentando-a 
com a assinatura do responsá-
vel da segurança do trabalho, 

responsável pela produção 
e pelo responsável da plan-
ta. Com tudo isso o Sindicato 
pode constatar de fato o que 
foi dito pelo Departamento 
de Segurança do Trabalho da 
empresa em uma reunião de 
“que a produção sobrepõe a 
vida.” 

Após o descaso com os tra-
balhadores, o Sindicato, jun-
to com a Cipa, solicitou uma 
reunião extraordinária que foi 
realizada no dia 19 de agos-
to, em que solicitamos docu-
mento que foi montado pelo 
responsável da segurança do 
trabalho com as medidas “pa-
liativas” e que anexasse na 
ata da reunião extraordinária 
documentos que comprovem 
as quatro máquinas com jum-

Em elei-
ção reali-
zada nesta 
terça-feira, 
dia 24  os 
t r a b a l h a -

dores da Jardim Sistemas 
elegeram a Cipa, gestão 
2021-2022. São os seguintes 
os titulares eleitos: Anderson 

No dia 31 de agosto,  pró-
xima terça-feira, será reali-
zada a eleição da Cipa, ges-
tão 2021/2022. O pleito será 
concorrido a julgar pelo nú-
mero de candidatos já inscri-
tos. Então, no dia 31, escolha 
bem o candidato em quem 
vai votar, alerta o secretário 
geral do Sindicato dos Me-

talúrgicos de Santo André 
e Mauá, Manoel do Cavaco. 
Serão eleitos cino titulares e 
quatro suplentes. A seguran-
ça no local de trabalho é es-
sencial no Chão de Fábrica e 
depende da atuação da Cipa. 
Então,  vote em companheiro 
consciente de responsabili-
dades de cipeiro.

|  Maxion  |
Vote consciente na Cipa

|  Jardim Sistemas  | 
Trabalhadores elegem Cipa

per, inibindo os sensores de 
segurança da máquina. 

O Sindicato e a Cipa têm 
de ficar fiscalizando a todo 
momento os setores para pre-
servar a vida, papel que o res-
ponsável do Departamento de 
Segurança do Trabalho deveria 
fazer e não o faz, se omitindo e 
tentando transferir a respon-

sabilidade para os trabalha-
dores, deixando recado claro 
que aqui tem um Sindicato de 
87 anos de lutas e conquistas 
em defesa dos trabalhadores. 
Assim, seguimos mobilizados, 
unidos e não vamos aceitar 
ações que coloquem em ris-
co a vida dos companheiros e 
companheiras. 

A qualquer risco 
denuncie para a 
Cipa e o Sindicato, 
máquina insegura 
é máquina parada. 
GAMBIARRA MATA!

Em junho, o governo fe-
deral apresentou à Câmara 
dos Deputados um projeto 
que, entre outros pontos, 
propõe a elevação da faixa 
de isenção do Imposto de 
Renda para Pessoa Física 
para R$ 2.500. Até aí não se 
questiona muito embora o 
percentual esteja longe de 
repor a defasagem acumula-
da ao longo dos anos. Lem-
brando que a promessa de 
campanha do então candi-
dato Bolsonaro era elevar o 

Projeto do IR empaca na Câmara
Entre 2017-2018, quase 

metade dos brasileiros per-
tencia a famílias que tinham 
ao menos uma conta fixa 
em atraso, segundo dados 
divulgados pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística).

As contas de água, luz e 
gás eram as mais sacrifica-
das. Na época, o Brasil ain-
da tentava se recuperar da 
recessão de 2015 e 2016, 
mas em março de 2020 veio 
a pandemia do coronavírus 
e a situação só piorou. A 

Albuquerque Brito (manu-
tenção predial), Cleber Leitão 
Martins (estamparia pesada) 
e Eduardo Borges Félix (sol-
da). Os suplentes são Eduar-
do Augusto Guilherme (lo-
gística), Adam Oliveira Pires 
(manutenção predial) e João 
de Menezes Silva (estamparia 
leve).

 Famílias deixam de pagar contas

conta de luz, por exemplo, 
subiu devido à bandeira ta-
rifária 2 e também pelo rea-
juste autorizado pela Aneel 
(Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica), com aumento 
de 11,40% aos consumido-
res da Enel.

limite para R$ 5.000.
O problema é que o go-

verno Bolsonaro mexeu tan-
to no Imposto de Renda que 
agora não consegue sair da 
armadilha que ele mesmo 
criou. Ou seja, os trabalhado-
res não podem ficar mais um 
ano com a tabela do IR sem 
correção.  O último reajuste 
foi em 2015, ainda no go-
verno Dilma. Sem correção, 
a cada ano mais trabalhado-
res passam a ter desconto na 
fonte. 
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Confira os Jogos  da 18ª rodada  do  Brasileirão 2021
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|  Esporte  |

Corinthians e São Paulo sobem na tabela
Na 17ª rodada do Brasi-

leirão, o Corinthians e o São 
Paulo se deram bem, respecti-
vamente, com a vitória sobre o 
Atlético-PR e o Sport, subindo 
na tabela para 6⁰ e 12⁰ lugares.

O Santos empatou com o 
Internacional e caiu para o 11⁰ 
lugar. Já o Palmeiras, embora 
continue na segunda posição 
no Brasileirão, está há quatro 
rodadas sem vencer e perdeu 

para o Cuiabá no domingo, 
dia 22, depois de eliminar o 
São Paulo nas quartas de final 
da Libertadores no dia 16 de 
agosto.

Com os resultados da ro-

dada, o Atlético-MG só não 
abriu uma vantagem maior 
na liderança porque empa-
tou com o Fluminense. O Bra-
sileirão 2021 continua bem 
disputado.

Foram abertos nes-
ta terça, dia 24, os 
Jogos Paraolímpi-
cos de Tóquio, com 
encerramento no 
dia 5 de setembro. 
O Brasil é represen-

tado por 234 atletas, que 
competem em 20 modalida-
des, e busca a 100ª medalha 
de ouro, feito que alcançará 

com mais 13 conquistas.
A meta é permanecer entre 

os dez primeiros no ranking 
geral das medalhas conquista-
das. No Rio 2016, o Brasil ficou 
em oitavo lugar.

Os Jogos em Tóquio devem 
marcar a despedida do nada-
dor Daniel Dias, 33 anos, de-
tentor de 24 medalhas parao-
límpicas, das quais 14 de ouro.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Santo André e Mauá 
agradece aos trabalhadores e 
trabalhadoras da Maxion por 
mais este gesto de solidarie-
dade pela menina Geovana, 
sobrinha do nosso compa-
nheiro Marcos Alexandre da 
Glória, o Marcão. Aos 5 anos, 
ela luta bravamente contra 
um câncer depois de passar 
por uma delicada cirurgia.

“Que Deus em sua infini-
ta bondade abençoe você e  
sua família. Desejamos uma 

excelente recuperação com 
coragem, força e esperança”. 
Com esta mensagem Cíce-
ro Martinha, presidente do 
Sindicato, sintetiza o desejo 
de toda a companheirada do 
Chão de Fábrica na Maxion 
pelo pronto restabelecimento 
da Geovana. No total foram 
arrecadados R$ 3.506 para 
que a família possa atravessar 
esta fase de superação. A re-
compensa para todos é poder 
desfrutar em breve a alegria 
da pequena Geovana.

Força, Geovana

Sáb 28/8 Ilha do Retiro 17h

SPT                                             CHA

Sáb 28/8 Vila Belmiro 19h

SAN                                             FLA

Sáb 28/8 Allianz Parque 21h

PAL                                             CAP

Sáb 28/8 Arena do Grêmio 21h

GRE                                             COR

Dom 29/8 Independência 11h

AME                                             CEA

Dom 29/8 Alfredo Jaconi 16h

JUV                                             SAO

Dom 29/8 Antônio Accioly 18h15

ACG                                             INT

Dom 29/8 Nabi Abi Chedid 20h30

BGT                                             CAM

Seg 30/8 Maracanã 19h

FLU                                             BAH

Seg 30/8 Castelão (Ce) 21h30

FOR                                             CUIX

X

X

Brasil busca centésima medalha de ouro

Ilca, Marcão Manoel do Cavaco e Arnaldo

Daniel Dias, natação


