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O ato do dia 7 de Setembro, convoca-
do pessoalmente pelo presidente Jair Bol-
sonaro e seus seguidores, foi literalmente 
um grito de desespero ecoado em discur-
sos golpistas de Bolsonaro em Brasília e em 
São Paulo, ao afirmar que vai desrespeitar 
as determinações de ministros do STF (Su-
premo Tribunal Federal).

Desespero do presidente pelo isola-
mento decorrente de seguidas derrotas no 
STF e no Senado Federal; pelo afastamen-
to de empresariado de peso; pela queda 
acentuada na opinião pública, incluindo 
as pesquisas eleitorais para 2022; pela 
equipe ministerial totalmente incapaz de 
reagir a inúmeras crises fomentadas pelo 
próprio governo e que crescem a cada 
dia, aumentando a angústia da população 
com inflação, desemprego, economia em 
queda e falta de perspectivas no curto e 
médio prazos.

Derrubada da MP 1.045 foi 
vitória dos trabalhadores 

Só no Senado, Bolsonaro colheu duas 
derrotas contundentes na semana passada. 
A primeira com o arquivamento do pedido 
de impeachment do ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, assinado pelo próprio Bol-
sonaro.

A segunda foi a derrubada da MP 1.045 
com a minirreforma trabalhista,  que pe-
nalizava mais ainda os trabalhadores com 
precarizações e que criava a tal da Carteira 
Verde e Amarela com outro nome. Foi uma 
importante vitória dos trabalhadores, re-
sultado de um trabalho incansável das cen-
trais sindicais em Brasília.

7 de Setembro foi um grito 
de desespero de Bolsonaro

E podem surgir mais revezes para o go-
verno vindos do Senado. Assuntos é que 
não faltam: reforma do IR, reforma Admi-
nistrativa; privatizações; código eleitoral; 
parcelamento de precatórios etc. 

Multidão na rua confirma 
isolamento de Bolsonaro 

Não tem por que não reconhecer que 
o ato do desespero de Bolsonaro em 7 de 
Setembro levou uma multidão às ruas, 
embora em número aquém das expecta-
tivas de bolsonaristas que falavam em 2 
milhões de manifestantes em São Paulo 
e em Brasília. Na Av. Paulista, a estima-
tiva da Polícia Militar é de que cerca de 
125.000 pessoas passaram por lá. Às cus-
tas de muito dinheiro na convocação e 
na arregimentação de participantes que 
se limitaram aos fanáticos bolsonaristas. 

Ampliando o isolamento de Bolsonaro 
mais ainda.

Estrago na economia já é fato 
Os dados divulgados na semana passa-

da pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) confirmam o estrago 
das crises provocadas pelo governo Bolso-
naro na economia. O PIB (Produto Interno 
Bruto) do segundo trimestre teve queda 
de 0,1%, com destaque negativo para o 
consumo das famílias que ficou estagnado 
mesmo com a retomada do auxílio emer-
gencial em abril e a antecipação do 13⁰ sa-
lário para os aposentados e pensionistas 
do INSS entre abril e maio. 

O desemprego registrou uma ligeira 
queda de 14,7%, no primeiro trimestre, 
para 14,1% no segundo trimestre, mas ain-
da com 14,4 milhões de desempregados e 
cerca de 6 milhões de trabalhadores que 
deixaram de procurar emprego por desa-
lento. Além disso, houve queda do rendi-
mento médio de 6% na comparação anual.
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|  AL Puxadores  |
Acordo de revezamento é renovado 

Assembleia com os trabalhadores da AL Puxadores 

A Câmara dos Deputados 
concluiu no dia 2 de setem-
bro a aprovação da reforma 
do Imposto de Renda com 
correção parcial da tabela do 
IR para pessoa física, além 
de mudanças para empresas 
e investimentos. O projeto, 
polêmico pela sua extensão, 
ainda precisa ser votado no 
Senado para,  se aprovado e 
sancionado, vigorar em 2022.

Tabela do IR. Sem correção 
desde 2015, no governo Dil-
ma Rousseff, a faixa de isen-
ção do IR passa de R$ 1.903,98 
para R$ 2.500, um reajuste de 
31%. No entanto, as demais 
faixas da tabela serão corrigi-
das em apenas 13%.

Estima-se que a correção 
da tabela do IR livrará 5,6 

milhões de contribuintes do 
desconto na fonte. Com isso, 
os isentos vão somar 16,3 mi-
lhões no total.

Defasagem é maior. No 
entanto, a correção está lon-
ge de zerar a defasagem. 
Segundo o Sindifisco (Sindi-
cato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal), a 
tabela do IR acumula defasa-
gem de 113,09% desde 1996 
até o ano passado. 

A própria promessa de 
campanha do então candida-
to a presidente Jair Bolsona-
ro, em 2018, era a elevação 
da faixa de isenção do IR para 
R$ 5.000, o que zeraria a de-
fasagem acumulada.

Desconto simplificado 
menor. O contribuinte que 

Câmara aprova faixa de isenção do IR de R$ 2.500

optar pelo Imposto de Ren-
da simplificado terá um teto 
menor para o desconto pa-
drão, que foi reduzido de R$ 
16.754,34 para R$ 10.563,60. 
Com isso, o contribuinte pas-

sará a pagar mais imposto ou 
terá de optar pela dedução 
completa, que é mais buro-
crática. Os mais prejudicados 
são aqueles que têm poucas 
deduções.

IMPOSTO DE RENDA
ISENÇÃO

Vai beneficiar 
5,6 milhões 

de contribuintes

Tabela atual
Até R$1.903,98 

Nova tabela
Até R$2.500,00

Em assembleia realizada 
nesta quarta-feira, dia 8, os 
trabalhadores e trabalhado-
ras da AL Puxadores aprova-
ram a renovação do acordo de 
turnos de revezamento. Se-
gundo Adilson Torres, Sapão, 
vice-presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá, na assembleia 

informou-se que as negocia-
ções da PLR 2021 terão início 
até o fim deste mês. O Sindi-
cato também destacou a im-
portância da mobilização dos 
trabalhadores para a Campa-
nha Salarial 2021, que está se 
iniciando com a pauta de rei-
vindicações a ser entregue na 
próxima semana.

Eleições da CIPA
• Ind. Metalúrgica Lipos

Inscrições: 3/9 a 17/9/2021

Eleição: 30/9/2021
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Não perca! 
Sindicato na

 

toda quinta, 
às 18h30, 
ao vivo. 

Assembleia da Campanha Salarial 2021

|  Mec-Q  |
PLR será paga em duas parcelas

Assembleia com os trabalhadores da Mec-Q

Assembleia com os trabalhadores da Marelli

A assembleia no dia 3 de 
setembro deu início à Campa-
nha Salarial 2021 da categoria, 
com a discussão da pauta de 
reivindicações, que será entre-
gue aos sindicatos patronais 
na próxima semana. Nesta 
sexta-feira, dia 10, às 18h, ha-
verá a segunda assembleia ge-
ral na sede em Santo André do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá.

Siamfesp. A Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São 

Paulo, que lidera a campanha 
unificada dos sindicatos filia-
dos à Força Sindical, convocou 
uma assembleia extraordiná-
ria para esta quinta-feira, dia 
9, para a discussão específica 
da Campanha Salarial com o 
Sindicato da Indústria de Ar-
tefatos de Metais não Ferrosos 
no Estado de São Paulo.

INPC de agosto. Nesta 
quinta-feira, dia 9, o IBGE di-
vulga o INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) de 

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Santo André e Mauá 
realizou no dia 2 de setembro 
duas assembleias na Marelli, 
uma com os trabalhadores e 
trabalhadoras do primeiro e 
segundo turnos e outra com 
os do terceiro turno, para co-
brar da empresa melhores 
condições do trabalho, segu-
rança no trabalho; compro-
metimento da equipe de se-
gurança em relação à saúde 
do trabalhador e cumprimen-
to da convenção coletiva do 
trabalho em relação às férias, 
pois os trabalhadores têm o 

direito a 30 dias de férias.
O diretor Loyola informa 

que o Sindicato protocolou 
uma pauta nesta quarta-feira, 
dia 8, para cobrar da Marelli as 
reivindicações discutidas com 
os trabalhadores na assem-
bleia, além de apresentação da 
CAT à entidade, como determi-
na a legislação em vigor.

Companheiros, fiquem mo-
bilizados em torno do Sindicato 
por investimentos em melho-
rias no Chão de Fábrica. Com 
a sindicalização e unidade de 
todos fortalecemos a nossa luta 
pelos nossos direitos.

Os trabalhadores da Mec-
-Q aprovaram a proposta da 
PLR 2021, no valor total de 
R$ 1.200, em assembleia rea-
lizada nesta quarta-feira, dia 
8. O diretor Osmar informa que 

o pagamento será feito em 
duas parcelas iguais, sendo a 
primeira no dia 28 de setem-
bro e a segunda, atrelada às 
metas, no dia 28 de março de 
2022.

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Santo André e Mauá esteve, 
no dia 2 de setembro, com os 
trabalhadores da empresa São 
Carlos, que presta serviços na 

Brasken, para tratar da filiação 
deles à nossa entidade, inforna 
o diretor Aldo. A empresa é se-
diada no Sul e atende a outras 
unidades da Brasken no Estado.

|  Campanha Salarial  |

Participe da assembleia na sexta, dia 10, às 18h, no Sindicato

agosto, restando agora os ín-
dices de setembro e outubro 

até a nossa data-base em 1⁰ de 
novembro.

|  Marelli  |
Sindicato e trabalhadores cobram 
melhores condições de trabalho

|  São Carlos  |
Sindicato reúne-se com trabalhadores 

Siga a 

página do 

Sindicato

@sindmetalsa
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Confira os Jogos  da 20ª rodada  do  Brasileirão 2021

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

|  Esporte  |

Os atletas parao-
límpicos proporcio-
naram a melhor par-
ticipação do Brasil nos 
Jogos Paraolímpicos 
em  Tóquio, com 22 

medalhas de ouro, ante recorde 
anterior de 21 em Londres-2012, 
e total de 72 medalhas, repetin-
do o mesmo número obtido no 
Rio-2016. Com isso, ficou em sé-
timo lugar no cômputo geral, se 
igualando a 2012.

A participação brasileira 
marcou ainda a despedida do 
superatleta Daniel Dias com 
suas 27 medalhas, a revelação 
de jovens atletas com um longo 
futuro pela frente, a ascensão 

Com renovação, Brasil brilha em Tóquio
das mulheres 
na competição 
e as histórias 
de vida e de 
superação que 
ficam como 
exemplo para 
todos, em es-
pecial para os 
potenciais atletas paraolímpi-
cos.

Jovens revelações rumo 
a Paris-2024. Dos 234 atletas 
brasileiros, 86 (36,7% do total) 
participaram dos Jogos pela pri-
meira vez. Modalidade em que 
o Brasil mais se destacou em 
Tóquio, a natação contou com 
36 atletas, dos quais 12 (um ter-

ço) de até 23 
anos de ida-
de. De toda 
a delegação 
brasileira, 39 
(16,6% do 
total) estão 
dentro dessa 
faixa etária.

Destaque feminino. Mas 
não são só os jovens que con-
tribuíram para a renovação da 
delegação. Aos 36 anos, a na-
dadora Carol Santiago estreou 
nos Jogos em grande estilo, ao 
conquistar três medalhas de 
ouro, uma de prata e outra de 
bronze. É uma das candidatas 
a dar continuidade ao sucesso 

dos brasileiros na natação.
Na contramão, ministro de-

fende a exclusão. Enquanto o 
desempenho do Brasil nos Jogos 
Paraolimpícos reforça a impor-
tância da inclusão, o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, quer 
dar passo atrás e criar as cha-
madas escolas especiais, com a 
política de exclusão de crianças 
e adolescentes com deficiência, 
na contramão de todas as evi-
dências contrárias. Para o minis-
tro, as crianças com deficiência 
“atrapalham” as demais.

Que a realidade e o bom sen-
so vençam as forças retrógra-
das. E o Brasil continue a se des-
tacar nos Jogos Paraolímpicos.

Sáb 11/9 Independência 16h

AME                                             CAP

Sáb 11/9  Alfredo Jaconi 17h

JUV                                             CUI

Sáb 11/9 Nabi Abi Chedid 19h

BGT                                             CHA

Sáb 11/9 Vila Belmiro 21h

SAN                                             BAH

Dom 12/9 Arena do Grêmio 11h

GRE                                             CEA

Dom 12/9  Allianz Parque 16h

PAL                                             FLA

Dom 12/9 Castelão (Ce) 16h

FOR                                             CAM

Dom 12/9  Antônio Accioly 18h15

ACG                                             COR

Dom 12/9  Maracanã 20h30

FLU                                             SAO

Seg 13/9 Ilha Do Retiro 20h

SPT                                             INT

Carol Santiago, três medalhas de ouro, uma de 
prata e outra de bronze - natação

O Enem 2021 (Exame Na-
cional de Ensino Médio) regis-
trou queda superior a 50% de 
inscritos de pretos, pardos e 
indígenas em relação a 2020, 
ante recuo de 35,8% entre os 
brancos. Caiu também para 
1,4 milhão o número  de can-
didatos isentos da taxa de ins-
crição e o total de inscritos de-

sabou para apenas 3,1 milhões 
de estudantes, o menor desde 
2007. A título de comparação, 
em 2014 foram registrados 
8,722 milhões de inscritos, 2,8 
vezes mais que neste ano.

Essa situação anômala foi 
criada pelo Ministério da Edu-
cação, que barrou a isenção 
da taxa de inscrição, no valor 
de R$ 85, aos estudantes que 
faltaram no exame de 2020 e 
não conseguiram se justificar 
documentalmente em situa-
ções específicas aceitas pelo 
MEC, como acidente de trân-
sito, morte de familiar, assalto, 

|  Enem 2021  |

Prazo para isenção de taxa será reaberto, decide STF
urgência médica, entre outros.

O Ministério da Educação 
não levou em consideração 
que o Enem 2020 foi totalmen-
te atípico e registrou recorde 
de abstenção superior a 50% 
devido à pandemia do coro-
navírus. Assim, não aceitou, 
por exemplo, a justificativa de 
temor de contrair a Covid-19 
com as aglomerações. Em ja-
neiro, quando foram realiza-
das as provas do Enem 2020, o 
Brasil vivia a segunda onda da 
pandemia.

Decisão do STF é unâni-
me. O assunto chegou ao STF 

(Supremo Tribunal Federal) 
que, no dia 3 de setembro, con-
cluiu, por unanimidade, que o 
governo Bolsonaro tem de re-
abrir o prazo para os pedidos 
de isenção de estudantes que 
atendam aos requisitos, sem a 
necessidade de justificar a au-
sência no Enem 2020.

Ascensão interrompida. 
Desde 2009, a participação 
de pretos, pardos e indígenas 
no Enem vinha crescendo ano 
após ano, com a democratiza-
ção do ingresso de estudantes 
de famílias de baixa renda em 
universidades públicas.


