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Até o momento, foram fechados acordos com Sindipeças, Sindiforja, Simpa, Sindimaq/Sinaees 
e Simefre. Estão em andamento ainda negociações com outros sindicatos patronais. Com as 

empresas representadas pelo Sindicel e Grupo 10, a negociação é direta.                 

Fechados mais três acordos 
com reajuste de 11,08%

Paulinho da Força propõe pauta 
para debate com trabalhadores 
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Paulinho da Força propõe pauta para 
debate com trabalhadores em 2022 

• Trabalhadores atingidos 
pela uberização: dos en-
tregadores de comida em 
domicílio a motoristas que 
transportam passageiros, 
milhões de trabalhadores 
são submetidos a trabalhos 
extenuantes e a riscos sem 
qualquer direito trabalhis-
ta. É esse o contingente que 
precisa ser trazido para o 
mercado formal de trabalho, 
com todos os direitos a que 
têm direito.

• Sindicato com representa-
tividade: o deputado Pau-
linho da Força não cobra a 
revogação da reforma traba-
lhista nem pede a volta do 
imposto sindical. Em vez dis-
so, defende a PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição), 
já em tramitação na Câmara 
dos Deputados, que prevê 
uma nova estrutura sindical, 
garantindo a sobrevivência 
financeira dos sindicatos que 
tenham representatividade 
junto aos trabalhadores.

Sem diálogo com o 
governo

No início do governo, o pre-
sidente Jair Bolsonaro extin-
guiu o Ministério do Trabalho 
e manteve a prática de legislar 
por meio de medidas provisó-
rias e decretos. No fim de julho, 
recriou a pasta com Onix Loren-
zoni como ministro, levando as 
centrais sindicais a apresenta-
rem as queixas da falta de di-
álogo em reunião. Mas, desde 
então, nada mudou. O Ministé-
rio continua a baixar decretos e 
portarias cujos conteúdos são 
questionados. O mais recente 
data do dia 11 de novembro.
• Entidades representadas: 

Sindicato dos Borracheiros; 
Sind. dos Comerciários; Sin-
tetel; Associação dos Aposen-
tados; Sind. dos Metalúrgicos 
de SCS; Sind. dos Hoteleiros; 
Sind. dos Trabs. Domésticos; 
Sind. dos Metalúrgicos de São 
Paulo; Coordenação Regional 
da Força Sindical e IEPD, além 
do ex-ministro Rogério Magri. 

Após o adiamento do 
julgamento da ação que 
questiona a correção do 
FGTS no STF (Supremo 
Tribunal Federal) pela TR 
(Taxa Refetencial) e que 
estava agendado para o 
dia 13 de maio, o depu-
tado Paulinho da Força e 
os presidentes da Força 
Sindical, Miguel Torres, 
e da CUT, Sérgio Nobre, 
reuniram-se com o mi-
nistro Luís Roberto Bar-
roso, o relator do pro-
cesso.

Como a agenda dos 
julgamentos é defini-
do pelo presidente do 
Supremo, ministro Luiz 
Fux, Paulinho da Força 
informou que está agen-
dando uma reunião para 
os próximos dias com o 
magistrado para tratar 
do assunto.

Deputado vai 
tratar do FGTS com 
presidente do STF

O Brasil está a pouco mais 
de dez meses das eleições ge-
rais em outubro de 2022 em 
meio a uma inflação acima de 
10%, juros em alta, desempre-
go persistente, renda média 
dos trabalhadores em baixa e 
risco de o país mergulhar em 
recessão em 2022. Nesse ce-
nário, o deputado federal Pau-
linho da Força (Solidariedade-
-SP) se diz convicto de que as 
eleições gerais de 2022 são a 
oportunidade para o país sair 
das crises política e econô-
mica, entrando em nova fase 
de crescimento da economia 
com geração de empregos e 
redução da pobreza.

O deputado esteve no Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá no dia 
12 de novembro, onde foi re-
cebido pelo presidente Cícero 
Martinha, pela diretoria e pe-
los convidados. O deputado 
tem conversado com o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e propõe uma pauta tra-
balhista mínima para debater 
com os trabalhadores até as 
próximas eleições. Eis os prin-
cipais pontos:
• Valorização do salário míni-

mo: dicussão de uma nova 
política de valorização do 
salário mínimo, a exemplo 
da que vigorou entre 2007 
e 2019 e que proporcionou 
ganho real de mais de 70%. 
Negociado pelas centrais 
sindicais com o então pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, a política de valoriza-
ção foi extinta pelo governo 
Bolsonaro em 2020 e, desde 
então, o mínimo é reajusta-
do apenas pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor).

• Poder de compra de apo-
sentados: sem aumento real 
ante inflação galopante, as 
aposentadorias e pensões 
do INSS vêm sofrendo perda 
do poder de compra. Daí a 
necessidade de uma políti-
ca para se recuperar a perda 
acumulada.

Mês da Consciência Negra. O 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá preparou 
uma exposição com fotos, 
artesanato e placas com 
informações sobre pessoas, 
histórias e curiosidades alusivas 
ao Mês da Consciência Negra. 
Foi nesse ambiente que o 
grupo de sindicalistas, ao 
redor de Cícero Martinha e do 
deputado Paulinho da Força, 
registrou esta foto.
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GRUPO 2 SINDIMAQ-
SINAEES (Convenção)
1) Reajuste Salarial:
• 11,08% a partir de 1/1/2022 sobre 

salários de 31/10/2021 – Teto R$ 
10.048,84 – Fixo R$ 1.113,41

As empresas que optarem em conceder 
o reaj. salarial de 11,08% em 1/11/2021 
ficam desobrigadas da concessão do 
Abono.
2) Abono – Total 26% - Sobre sal. de 
31/10/2021
• 13% a ser pago até 30/11/2021 

Teto R$ 1.306,35
• 13% a ser pago até 21/12/2021  

Teto R$ 1.306,35
• Teto: R$ 10.048,84
3) Salário normativo: A partir de 
01/01/2022
• Até 100 trabs. – R$ 1.696,82
• De 101 a 350 – R$ 1.844,35
•  + de 350 – R$ 2.121,01
4) Vigência
• Vigência de 1/11/2021 até 

31/10/2022

Principais pontos dos acordos coletivos
SINDIPEÇAS – 
SINDIFORJA - SINPA 
(Aditamento)
1) Reajuste Salarial:
• 11,08% a partir de 1/1/2022 sobre 

salários de 31/10/2021 – Teto R$ 
9.315,00 – Fixo R$ 1.032,10

2) Abono – Total 26% - Sobre sal. 
de 31/10/2021
• 13% a ser pago em 30/11/2021 

Teto R$ 1.210,95
• 13% a ser pago em 20/12/2021 

Teto R$ 1.210,95
• Teto: R$ 9.315,00
As empresas que optarem em conce-
der o reaj. salarial previsto na cláusula 
1 em 1/11/2021 ficam desobrigadas da 
concessão do Abono.
3) Piso Salarial : A partir de 
1/1/2022
• Até 150 empregados: R$ 1.685,00
•  + 150 empregados: R$ 2.131,00
4) Vigência
• Vigência de 1/11/2021 até 

31/10/2023, exceto as cláusulas 
econômicas com vigência até 
31/10/2022.

SIMEFRE (Convenção)
1) Reajuste Salarial:
• 11,08% a partir de 1/1/2022 sobre 

salários de 31/10/2021 – Teto R$ 
9.320,00 – Fixo R$ 1.032,66

As empresas que optarem em con-
ceder o reaj. salarial de 11,08% em 
1/11/2021, ficam desobrigadas da 
concessão do Abono.
2) Abono – Total 26% - Sobre sal. 
de 31/10/2021
• 13% a ser pago até 30/11/2021 

Teto R$ 1.211,60
• 13% a ser pago até 20/12/2021 

Teto R$ 1.211,60
• Teto: R$ 9.320,00
3) Salário normativo: A partir de 
01/01/2022
• Até 100 trabs. – R$ 1.597,87
• De 101 a 350 – R$ 1.752,65
•  + de 350 – R$ 2.040,22
4) Vigência
De 1/11/2021 até 31/10/2022.

|  Metodus AC Diniz  |
Redução de jornada é aprovada

Em assembleia realizada no 
dia 12 de novembro, os traba-
lhadores da Metodus AC Diniz 
aprovaram o acordo de redução 

de jornada e de salário a vigorar 
no período de 16 de novembro 
a 31 de dezembro, informam os 
diretores Adilson Sapão e Ney.

No dia 12 de novembro 
foram fechados acordos da 
Campanha Salarial 2021 com 
Sindimaq/Sinaees e Simefre, 
com aplicação de 11,08% do 
INPC em 1⁰ de janeiro de 2022, 
abono de 26% a ser pago em 

duas parcelas e reajuste do 
piso, conforme discriminados 
na tabela abaixo.

Adilson Sapão, vice-presi-
dente do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Santo André e 
Mauá, informa que as nego-

ciações com outros sindica-
tos patronais estão em anda-
mento.

Sindicel e Grupo 10. O Sin-
dicato está enviando pauta às 
empresas vinculadas ao Sindi-
cel (leia matérias da Parana-

panema e da Hydro Extrusion) 
e ao Grupo 10, que não vêm 
negociando com a Federação 
dos Metalúrgicos do Estado de 
São Paulo, a fim de abrir nego-
ciação direta. Já foram fecha-
dos vários acordos.

Fechados novos acordos com reajuste salarial de 11,08%

A primeira reunião de nego-
ciação salarial do Sindicato com 
a Hydro Extrusion será nesta 
quinta-feira, dia 18, informa o 
diretor Romarinho.

Metas da PLR. No dia 11 de 
novembro, teve a reunião men-

sal em que foram apresentados 
os dados de outubro dos indi-
cadores das metas da PLR 2021. 
De janeiro a outubro, o cumpri-
mento das metas continua aci-
ma de 100% e, em valor, hoje 
seria de R$ 5.072.

|  Paranapanema  |
Negociação salarial avança 

As negociações do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá com a Parana-
panema prosseguem nesta 
quarta-feira. O vice-presidente 
Adilson Sapão informa que o 
reajuste de 11,08% em 1⁰ de 

novembro está acertado, fal-
tando definir o valor do teto 
e a correção do piso salarial. 
Após a reunião o Sindicato vai 
convocar uma assembleia para 
submeter a proposta para os 
trabalhadores.

|  Hydro Extrusion   |
Negociação começa dia 18

Assembleia com trabalhadores da Metodus AC Diniz



Confira os Jogos  da 34ª rodada  do  Brasileirão 2021

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

 3     0

Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
Presidente: Cícero Firmino (Martinha) Vice-presidente: Adilson Torres (Sapão)   Diretor responsável: Manoel do Cavaco  
Jornalista responsável: Marina Takiishi MTb 13.404  Editoração Eletrônica: Neusa Taeko

Edição 1154   |   17 de novembro de 2021

|  Esporte  |

São Paulo e Santos estão sob pressão no Brasileirão 
Nesta rodada do meio da se-

mana, os principais times pau-
listas entram em campo nesta 
quarta-feira, dia 17, com dois de-
les, o São Paulo e o Santos, pres-
sionados, pois estão novamente 
perto da zona de rebaixamento. 
O Tricolor tem pela frente a pau-

leira de enfrentar o Palmeiras, 
enquanto o Peixe pega a lanter-
ninha Chapecoense.

Na ponta, o Flamengo está 
a onze pontos do líder Atlético-
-MG depois de tirar os jogos em 
atraso. O Verdão continua em 
terceiro a dez pontos do Galo, 

após derrota para o Fluminense.
Com mais uma vitória, o Co-

rinthians está firme entre os 
classificados para a Libertado-
res 2022.

Copa de Catar 2022. O Bra-
sil é o primeiro país das Amé-
ricas classificado para a Copa 

do Mundo de Catar. A vaga foi 
conquistada após a vitória so-
bre a Colômbia na quinta-feira, 
dia 11. Além da sede Catar, tam-
bém já se classificaram Alema-
nha, Bélgica, Croácia, Dinamar-
ca, Espanha, França, Inglaterra,  
Sérvia e Suíça.

Em busca do tricam-
peonato da Libertadores 
Feminina, o Corinthians 
goleou por 8 a 0 o uru-
guaio Nacional nesta ter-

ça-feira, dia 16, pela se-
mifinal da competição. 
A final da Libertadores será 
no dia 21 de novembro, em 
Montevidéu, Uruguai, entre 

o Timão e o Independien-
te Santa Fé, que eliminou a 
Ferroviária na cobrança de 
pênaltis, na segunda-feira, 
dia 15. O  Corinthians  con-

quistou o título de campeão 
em 2017 e 2019. A Ferroviá-
ria disputa o 3⁰ lugar com o 
Nacional.

Corinthians busca tricampeonato da Libertadores 

Democratização de ensino sob risco com o Enem em descrédito 
O Enem (Exame Nacional 

de Ensino Médio), cujas provas 
serão realizadas nos próximos 
dois domingos, dias 21 e 28, já 
estava com a luz amarela ace-
sa. O presidente Jair Bolsonaro 
soltou a fagulha que faltava 
para incendiar o que já estava 
ruim: “O Enem começa a ter a 
cara do governo”, afirmou, co-
locando em dúvida a inviolabi-
lidade que deve cercar todo o 
processo do certame, respon-

sável pela seleção de centenas 
de milhares de estudantes para 
as universidades, inclusive em 
Portugal.

Antes da declaração de Bol-
sonaro, 37 servidores do Inep 
(Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anisio 
Teixeira) pediram afastamento 
de seus cargos em comissão, 
denunciando pressão e assédio 
moral. O Inep é o responsável 
pela realização do Enem, além 

de outras provas que medem o 
desempenho dos estudantes.

Cai número de candidatos. 
Neste ano, o número de inscri-
tos caiu para 3,110 milhões de 
estudantes, pouco mais da me-
tade do ano passado. Criado 
em 1998, desde 2009 o Enem é 
utilizado, total ou parcialmen-
te, por centenas de instituições 
para selecionar seus alunos.

Pretos e pardos em uni-
versidades. Em novembro de 

2019, o IBGE anunciou que 
pela primeira vez os alunos 
que se declaram pretos ou par-
dos eram maioria (50,3%) nas 
universidades públicas. Esse 
desempenho decorre de uma 
série de medidas adotadas 
pelos sucessivos governos ao 
longo do tempo, abrangendo 
desde os primeiros anos de en-
sino até o curso superior, por 
exemplo, com lei das cotas (lei 
12.711/2012) e Enem. 

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Santo André e 
Mauá ainda não recebeu a 
resposta à pauta entregue à 
Maxion e está marcada uma 

reunião com a empresa para 
a próxima segunda-feira, dia 
22. Por isso, pede aos traba-
lhadores que esperem um 
pouco mais, pois entre os 

dias 22 e 23 de novembro, 
segunda e terça da semana 
que vem, o vice-presidente 
Adilson Sapão e o secretário 
geral Manoel do Cavaco es-

tarão na empresa para con-
versar com os companheiros 
e companheiras dos três tur-
nos, inclusive os do setor ad-
ministrativo.

|  Maxion  |
Sindicato aguarda resposta da empresa à pauta

|  Educação  |

Qui 28/10 Nabi Abi Chedid 19h

BGT                                                 SPT

Sáb 20/11 Mineirão 19h

CAM                                                 JUV

Sáb 20/11 Castelão (CE) 19h

FOR                                                 PAL

Sáb 20/11 Arena Condá 19h

CHA                                                 GRE

Sáb 20/11 Antônio Accioly 21h

ACG                                                 CEA

Sáb 20/11/2021 Beira-Rio 21:30

INT                                                 FLA

Dom 21/11 Maracanã 16h

FLU                                                 AME

Dom 21/11 Neo Química Arena 16h

COR                                                 SAN

Dom 21/11 Itaipava Ar. F. Nova 19h

BAH                                                 CUI

Qua 24/11 Morumbi 21h30

SAO                                                 CAP


