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O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo An-
dré e Mauá comemora no dia 23 de setembro 
o 88⁰ aniversário de sua existência, o que é 
motivo de alegria e orgulho. Nesses 88 anos, 
o Brasil passou por diferentes fases, algumas 
muito difíceis como na ditadura militar entre 
1964 e 1985; no enfrentamento  da hiperinfla-
ção entre fins dos anos 1970 e início dos anos 
1990, quando a maquininha de remarcação 
era o que mais se via em supermercados, com 
os preços aumentando ao longo do dia.

O Sindicato também testemunhou a cria-
ção do salário mínimo em 1936; da CLT em 
1943; a fundação da Petrobras em 1953; a 
criação do 13⁰ salário em 1962; a promulga-
ção da Constituição cidadã de 1988.

Participação ativa em 
momentos históricos 

Nos principais fatos que marcaram a his-
tória do Brasil desde os anos 1930, o Sindica-
to teve participação ativa. Foi assim nos atos 
contra o nazifascismo; na campanha “Petróleo 
é nosso” que resultou na fundação da Petro-
bras; na defesa da soberania territorial ma-
rítima de 200 milhas a partir dos anos 1970; 
na luta contra a carestia; na mobilização pela 
anistia em 1979; na discussão de temas da 
Constituição de 1988.

Pelo envolvimento em lutas trabalhistas, 
sociais e políticas, o Sindicato sofreu cinco 
intervenções,  a última entre abril de 1980 e 
abril de 1982.

Conquistas do Sindicato para os 
trabalhadores 

Com mobilizações nas fábricas e nas ruas, o 
Sindicato obteve conquistas para a categoria 
metalúrgica que depois viraram direitos a to-
dos os trabalhadores. Confira:
• 13⁰ salário: a mobilização por abono ini-

ciada aqui no Sindicato transformou-se no 
13⁰ salário, criado pelo governo João Gou-

lart em 1962.
• 44 horas semanais: direito consagrado na 

Constituição, a jornada de 44 horas sema-
nais surgiu da luta por 40 horas aqui no 
Sindicato, com acordos que beneficiaram 
a grande  maioria dos trabalhadores após 
greves.

• Condições de trabalho: o Sindicato sem-
pre lutou e continua a lutar por ambiente 
de trabalho seguro, contribuindo para a 
melhoria de máquinas.

• Transporte fretado: o transporte fretado é 
outra conquista do Sindicato para os traba-
lhadores.

• Refeitório: também é uma conquista.
• PLR: ainda em fins dos anos 1980 o Sindi-

cato iniciou a mobilização pela PLR, que 
se tornou mais um direito dos trabalha-
dores por medida provisória no governo 
Itamar Franco, em 1994, e depois virou lei 
10.101/2000.

• CCT: a convenção coletiva do trabalho é 
outra conquista do Sindicato em negocia-

ções com os grupos patronais. Com o des-
monte da CLT em vigor a partir de novem-
bro de 2017, é o instrumento que garante 
direitos acima da lei aos trabalhadores. Por 
isso, na data-base da categoria, a renova-
ção da CCT tem sido uma das principais rei-
vindicações,  além da reposição da inflação 
e aumento real. 

Campanha do Sindicato por abono acabou virando lei que criou o 13⁰ salário em 1962

Sindicato, 88 anos: suas lutas e
conquistas aos trabalhadores
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O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Santo André e Mauá vai 
comemorar os 88 anos de exis-
tência nesta quinta-feira, dia 23, 
no entorno do Monumento ao 
Trabalhador, no Paço Municipal 
de Santo André. Com transmis-
são ao vivo pelo Facebook (me-

talurgicos.SA.MA), o evento será 
às 15h e terá sorteio de prêmios 
(veja ao lado) aos trabalhadores 
e trabalhadoras sindicalizados. 

No dia 24 de setembro, sex-
ta-feira, às 16h, haverá ato sole-
ne com palestras sobre o movi-
mento sindical no Grande ABC.

Venha comemorar 
os 88 anos do 
Sindicato

Previsão para PIB em 
2022 desaba

Com inflação 
persistente, ju-
ros em alta, real  
desvalorizado, 
crise hídrica, tur-
bulência política 
e crise sanitária, 
as previsões para o crescimento 
da economia em 2022 desaba-
ram para menos de 1%. O Itaú, 
por exemplo, baixou sua proje-
ção para o PIB (Produto Interno 
Bruto) em 2022 de 1,50% para 
0,50%.

No início de 2021, a previ-
são do mercado para o PIB em 
2022 era de 2,5%. É esse o índi-
ce ainda utilizado pelo governo 

Bolsonaro no 
Projeto de Lei 
Orçamentária 
Anual que está 
tramitando no 
Congresso Na-
cional.

Impacto no desemprego. 
O fraco desempenho da eco-
nomia vai retardar também a 
recuperação do mercado de 
trabalho. Agora, a expectativa 
é de que a taxa média de de-
semprego só voltará ao nível 
pré-pandemia em 2023. No pri-
meiro  trimestre de 2020, a taxa 
de desemprego era de 12,2%, 
ante o atual índice de 14,1%.
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Rodrigo, engenheiro de segurança, secretário geral Manoel do Cavaco e os diretores Ilca 
e Arnaldo 

|  Maxion  |

Imunização contra Covid-19 atinge quase 100% dos trabalhadores

Eleições da CIPA
• Usifine

Inscrições: 
28/9 a 15/10/2021

Eleição: 
25/10/2021

O governo Bolsonaro final-
mente se rendeu à realidade e 
elevou a previsão para o INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) em 2021 de 6,2% 
para 8,4%. Esse índice é im-
portante porque vai corrigir o 
salário mínimo que vigorará a 
partir do dia 1⁰ de janeiro de 
2022, assim como os benefícios 
do INSS (Instituto Nacional de 
Seguro Social) acima do piso 
previdenciário.

Com o INPC de 8,4% neste 
ano, a previsão para o salário 
mínimo em 2022 passa dos atu-
ais R$ 1.100 para R$ 1.192,40, 
em vez dos R$ 1.169 estima-
dos pelo governo Bolsonaro 
no Projeto de Lei Orçamentária 

Anual que está tramitando no 
Congresso Nacional. Vale des-
tacar, contudo, que em agosto 
o INPC acumulado em 12 me-
ses era de 10,42%.

Arrocho com fim de aumen-
to real e inflação. Se depender 
do governo Bolsonaro, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, o salário 
mínimo não terá aumento real 
em 2022, com a correção ape-
nas pelo INPC de 2021. Caso a 
inflação continue nas alturas 
como está atualmente, beiran-
do os 10% no acumulado em 
12 meses, a perda do poder 
de compra para trabalhadores, 
aposentados e pensionistas 
que recebem um salário míni-
mo vai se acelerar, anulando o 

Até governo reconhece que INPC será alto

ganho acumulado com a po-
lítica de valorização que vigo-
rou entre 2007 e 2019, período 
em que, além da correção pelo 
INPC, era aplicado o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) de dois an-
tes a título de aumento real.

Dieese. Para o Dieese (De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos), o salário mínimo 
para um trabalhador sustentar 
a família com dignidade deve-
ria ser de R$ 5.583,90.

Praticamente 100% dos tra-
balhadores da Maxion já to-
maram ao menos uma dose da 
vacina contra a Covid-19 e 70% 
estão totalmente imunizados 
com as duas doses ou com a 
dose única do imunizante da 
Janssen, informa o secretário 
geral do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Santo André e Mauá, 
Manoel do Cavaco. Com base 
nesses dados satisfatórios ob-
tidos, a empresa lançou a cam-
panha do guarda-chuva em 
reconhecimento a esse feito e 
entregou aos trabalhadores no 
último sábado, dia 18, esse ob-
jeto, simbolizando a proteção 
não só pessoal, mas coletiva, na 
medida em que, quando a pes-
soa se imuniza, evita a doença 

e, consequentemente, a trans-
missão do vírus aos familiares, 
companheiros do trabalho e 
pessoas de convívio social. 

Por enquanto, apenas dois 
trabalhadores não se vacinaram 
e o trabalho de conscientiza-
ção prossegue, inclusive com a 
participação do Sindicato, para 
explicar a esses companheiros 
a importância da vacinação no 
combate à pandemia, que já 
matou mais de 590.000 pessoas 
no Brasil  e continua a fazer mais 
de 500 vítimas todos os dias.

#XôCorona. No auge da 
pandemia no Brasil, a Maxion 
lançou a campanha #XôCorona, 
com o objetivo de levar aos tra-
balhadores informações sobre 
a prevenção contra a Covid-19, 

medidas essas que continuam 
valendo mesmo com quase 
100% do Chão de Fábrica imu-
nizado. Ou seja, o uso correto 
de máscara, o distanciamento 
e a higienização das mãos com 

água e sabão ou álcool em gel 
continuam a valer por tempo 
indeterminado. As infecções e 
as mortes devido à Covid-19 es-
tão em queda, mas longe de a 
pandemia chegar ao fim.

|  GM Refrigeração  |
Aprovada compensação de fim de ano

Em assembleia realizada no 
dia 16 de setembro, os traba-
lhadores da GM Refrigeração 
aprovaram a compensação 
das folgas no fim do ano, in-
forna o diretor Aldo. Assim, do 
dia 8 de setembro até o dia 30 

de novembro, os companhei-
ros vão trabalhar uma hora 
a mais de segunda a quinta 
para folgar a partir do dia 20 
de dezembro retornando ao 
trabalho no dia 10 de janeiro 
de 2022.
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Confira os Jogos  da 22ª rodada  do  Brasileirão 2021

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

|  Esporte  |

Brasileirão está embolado do meio para baixo
O Brasileirão está embolado 

da posição intermediária para 
baixo. Apenas quatro pontos 
separam o Atlético-GO, em 11⁰ 
lugar com 26 pontos, e os dois 
primeiros da zona de rebaixa-
mento, o Grêmio e o América-
-MG, ambos com 22 pontos. 
Assim, uma vitória faz muita 
diferença na classificação geral 
para os times que se encontram 
nessa faixa.

Na rodada do fim de sema-
na, o Palmeiras fez a sua parte 

ao bater o lanterna Chapeco-
ense, mas o líder Atlético-MG 
também venceu e manteve a 
diferença de sete pontos sobre 
o vice. O alívio aos dois times na 
ponta foi a derrota do Flamen-
go para o Grêmio.

Bastou uma vitória para o 
São Paulo subir do 16⁰ para o 
12⁰ lugar na tabela e se afastar 
da zona da degola. Na Copa do 
Brasil, o Tricolor foi eliminado 
nas quartas de final pelo For-
taleza no dia 15 de setembro. 

Com esse resultado, nenhum 
paulista vai à semifinal desse 
torneio.

Na estreia de Willian, o Co-
rinthians só empatou com o 
América-MG e está estacionado 
no 6⁰ lugar. Foi o terceiro em-
pate consecutivo do Timão e o 
sétimo sem perder.

O empate do Santos com o 
Ceará por 0 a 0 teve pênalti des-
perdiçado por Marinho, e o téc-
nico Fábio Carille continua sem 
vencer. No dia 14, o Atlético-PR 

eliminou o Peixe nas quartas de 
final da Copa do Brasil.

Semifinal da Libertadores. 
Nesta terça-feira, dia 21, após o 
fechamento deste jornal, o Pal-
meiras enfrentou o Atlético-MG 
no jogo de ida da semifinal da 
Libertadores. Nesta quarta-fei-
ra, dia 22, o embate é entre o 
Flamengo e o Barcelona SC. Os 
jogos de volta serão na próxima 
semana quando serão conheci-
dos os finalistas, que podem ser 
dois brasileiros.

Sáb 25/9 Castelão (CE) 17h

CEA                                             CHA

Sáb 25/9 Neo Química Arena 19h

COR                                              PAL

Sáb 25/9 Morumbi 21h

SAO                                              CAM

Dom 26/9  Independência 11h

AME                                              FLA

Dom 26/9 Maracanã 16h

FLU                                              BGT

Dom 26/9 Beira-Rio 16h

INT                                              BAH

Dom 26/9 Alfredo Jaconi 16h

JUV                                              SAN

Dom 26/9 Ilha do Retiro 18h15

SPT                                              FOR

Dom 26/9 Arena da Baixada 18h15

CAP                                              GRE

Dom 26/9 Antônio Accioly 20h30

ACG                                              CUI

O Brasil está entre os países 
que não elevaram os investi-
mentos públicos em Educação 
durante a pandemia. Segundo 
o relatório “Education at a Glan-
ce 2021”, elaborado pela OCDE 
(Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico) e divulgado no dia 16 
de setembro, o gasto público 
total em Educação no Brasil era 
de 4% do PIB (Produto Interno 
Bruto) em 2018 e se manteve 
no mesmo patamar em 2020.

Universo da pesquisa. A 
OCDE analisou os dados de 35 
nações que integram a orga-
nização e de outros oito paí-
ses parceiros, entre os quais o 
Brasil. Desse universo, dois em 
cada três países aumentaram 

os investimentos em Educação 
na pandemia. 

O relatório destaca que boa 
parte do aumento de investi-
mento foi destinada para a con-
tratação de professores, com o 
objetivo de, por exemplo, subs-
tituir aqueles do grupo de risco.

Escolas sem aulas presen-
ciais. Outro dado desfavorável 
ao Brasil é o longo período em 
que as escolas permaneceram 
fechadas devido à pandemia. 
De acordo com o relatório, em 
média, as escolas brasileiras fi-
caram sem aulas presenciais 
por 178 dias em 2020.

Média da OCDE. Para ter 
uma ideia, na média geral de-
tectada pela OCDE, as escolas 
de educação infantil ficaram 

|  Educação  | 

Brasil não aumentou investimento durante pandemia

55 dias fechadas. Já as esco-
las de anos iniciais do ensino 
fundamental, 78, e as de anos 

finais, 92. No ensino médio, 
foram 101 dias sem aulas pre-
senciais.


