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O METALÚRGICO

Para o presidente do
Sindicato dos
Metalúrgicos de
Santo André e Mauá,
Cícero Martinha,
quando existe a
sintonia dos
trabalhadores em
torno de benefícios
conjuntos com o
entendimento da
entidade sindical
sobre essas
necessidades, a
vitória é certa!

Órgão oficial o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
Sede  Santo André: Rua Gertrudes de Lima, 202 Fone: 4993-8999
Sede Mauá: Av. CApitão João, 360 Fone: 4555-5500

Negociações com o Sindicato garantem conquistas da
Convenção Coletiva e renovação das cláusulas sociais

(Arquivo: Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá)
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Convenção Coletiva de Trabalho nossa de cada diaConvenção Coletiva de Trabalho nossa de cada dia

Foto: Jonas Mattos

A charge que estampa a capa desta edição do jornal
Metalúrgico, assinada pelo artista Rice Araújo simboliza
bem a importância da Convenção Coletiva no dia a dia
dos trabalhadores, ilustrando, certeiramente, que sem a

presença de um Sindicato forte, a exemplo dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá, para negociar com

os patrões, o risco de ter direitos, conquistas e
melhorias indo por água abaixo é alto.

Por isso, enquanto preparamos um balanço amplo,
apresentando números de acordos e de companheiros e

companheiras que têm a as condições de trabalho
beneficiadas pelas mobilizações do Sindicato com as

empresas, para futuras publicações, destacamos aqui as
últimas informações das ações da diretoria nas fábricas,

sempre na busca incansável de melhorias aos
trabalhadores.

Trabalhadores e trabalhadoras conquistam
reajuste salarial e repasse no vale-alimentação

Paranapanema: Marelli:

Boas notícias para os metalúrgicos da
Paranapanema. Após assembleia de
campanha salarial, no dia 17, na qual
o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá apresentou proposta
aos trabalhadores de reajuste de
11,08% a partir de 1º de novembro,
que será estendida no aumento do
vale-alimentação que era de R$ 390 e
agora vai para R$ 433.
"Como a empresa pertence ao grupo
Sindicel que não tem negociado a nível
de Fiesp, a negociação foi feita à
parte" informa o diretor Sapão que
destaca a unanimidade da aprovação
pelos trabalhadores e trabalhadoras da
empresa.

Entre conquistas da Campanha Salarial, diretoria
reforça a importância da filiação dos trabalhadores

Foto: Jonas Mattos"Com a união dos trabalhadores se
filiando ao Sindicato, os ganhos salariais e
a manutenção dos direitos serão uma reali-
dade frequente no dia a dia do chão da fábri-
ca", diz o diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá,
Loyola. Um exemplo de conquista, aconte-
ceu nesse dia 18, com os trabalhadores da
Marelli, onde o Sindicato realizou assembleia
em dois turnos e conseguiu, por unanimida-
de, que a empresa pagasse a data base, a
partir do dia 1º de novembro, com reajuste
de 11,08%.

Conforme a reclamação de funcionários,
a direção sindical reforça a cobrança em re-
lação a problemas no pagamento da folha,
refeição e férias. Loyola diz que o Sindicato
não vai admitir esses descasos com os tra-
balhadores e pede união nas reivindicações.
O dirigente também lembra que,  de acordo
a Convenção Coletiva, a empresa é obrigada
a resolver a situação em até três dias úteis.

MAXION:

Em acordo com o Sindicato, empresa pagará abono de 30%

Fotos: Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá

No destaque das negociações de benefícios aos tra-
balhadores da Maxion: abono salarial de 30% (que será
pago 13% dia 26 de novembro e 17% em 06 dezembro),
além do aumento de vale-compra, que teve um reajuste
de 24,14% (era R$ 290 e passa para R$ 360 a partir do
primeiro dia útil de janeiro). O diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Manoel do Cava-
co também informa que por causa de negociações rea-
lizadas, a empresa não vai fazer o reajuste do INPC
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no gasto do
restaurante interno, mantendo o mesmo valor do prato
de refeição em 2022.

Plasmetel:
Foto: Jonas Mattos

Trabalhadores

aprovaram proposta

de Campanha

Salarial 2021, com

26% de abono

salarial em duas

parcelas e reajuste

de 11,08% a partir

de janeiro, informa

o diretor Giba.

Scorpios:

Campanha Salarial e a renovação do banco de horas é
aprovada pelos trabalhadores, informa o diretor Osmar.
Foto: Jonas Mattos

Mec Q: Ferkoda:

Trabalhadores comemoram aprovação de
Campanha Salarial, comunica o diretor Osmar.

Em mais uma conquista para os trabalhadores, Campanha
Salarial é aprovada, informa, os diretores Sapão e Tiririca.

Foto: Jonas Mattos

Frases de companheiros e líderes sindicais
sobre a Convenção Coletiva de Trabalho

Presidente da Federação dos Metalúrgicos de
SP, Eliseu Costa

"Os
trabalhadores
da nossa
categoria estão
assegurados
pela
Convenção
Coletiva de
Trabalho que
garantem
muitos direitos,
variando de
acordo com
cada grupo de
negociação.
Tudo isso foi
conquistado ao
longo dos
anos. Está no
acordo, tem
força na lei."

"A convenção
Coletiva de
Trabalho é o
instrumento
fundamental
que devemos
proteger,
manter e
buscar
avançar em
nossas
Campanhas
Salariais"

Secretário
Geral da
Federação dos
Metalúrgicos
de SP, Claudio
Magrão
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CONSCIÊNCIA NEGRA:

TRABALHADOR QUE SOFREU OFENSAS
RACISTAS VAI RECEBER INDENIZAÇÃO DE 10 MIL
Reprodução Internet

Em Minas Gerais, na cidade de
Piumhi, próxima da turística Capitólio, o
juiz Leonardo Tibo Barbosa Lima conde-
nou uma empregadora a pagar indeniza-
ção de R$ 10 mil a um trabalhador rece-
beu a expressão "serviço de preto" como
tratamento de um serviço mal feito.

O magistrado, ao examinar o caso,
em atuação no TRT-MG (Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 3ª Região) entendeu
que as ofensas racistas aconteceram e
a prática é constante com os demais
empregados. Ainda na sentença, obser-
vou que somente a enunciação de insul-
tos já atrai sobre si uma reparação por
danos morais. Nesse cenário, quando

se trata de desrespeito racial, pesa o
histórico de opressão e humilhação so-
frida pela população negra desde o tem-
po do sistema de escravidão.

O juiz registrou ainda:
"A estrutura social está arquitetada

para diminuir a relevância e importância
de manifestações racistas, de modo a
gerar o sentimento de desculpa no
agressor, que faz uso costumeiro de ale-
gações de que falar sobre a cor de al-
guém não pode ser ofensivo quando a cor
é real, de que não havia a intenção de
magoar e até de que o negro é o culpado
pelo próprio racismo, por se vitimizar.

Ocorre que a cor da pele não pode
servir para desqualificar o ser humano,
seja que cor for. Ninguém é menos ser
humano por ser negro.

É preciso admitir que, em uma es-
trutura racista, todos (inclusive a popu-
lação negra, formada por pretos e par-
dos - artigo 1º, parágrafo único, IV, do
Estatuto da Igualdade Racial) estamos
sujeitos a cometer condutas racistas,
mesmo sem a intenção, mesmo sendo
ou possuindo parentes negros, mesmo
estando casado(a) com alguém de cor
negra, porque isso é parte de uma aber-
ração na cultura do país, que precisa ser
mudada. Com ou sem intenção de ofen-
der, vale para configurar o racismo tanto
o sentimento da vítima, quanto o mau
exemplo para outras pessoas.

Não se está a proibir que um negro
seja chamado de negro ou que um tra-
balho de má qualidade não possa ser
criticado; mas que o fato de alguém ser
negro não seja usado como critério de
desqualificação de qualquer espécie.

Já é tempo de que todos os brasilei-
ros façam um exame de consciência e
excluam de seus hábitos ditados e con-
dutas que desqualifiquem as pessoas
em função da cor.

Sentença confirmada pelo TRT-MG -
A sentença foi validada pelos

julgadores da 11ª Turma do TRT de Mi-
nas. Por unanimidade, acompanhando
o voto do juiz convocado Danilo Siqueira
de Castro Faria, relator do caso. Uma
ofensa racista que a sociedade não pode
aceitar e passa longe da alegre e recep-
tiva cidade mineira.

Curtas!

Presidente Cicero Martinha é
destacado em postagem de biógrafo do
ex-presidente Lula

"Alegria sem fim ver o livro nas mãos
dos grevistas dos anos 70 que ajudei a
tirar da cadeia", escreveu o escritor
Fernando Morais em publicação com a
foto de Cicero Martinha e Tarcísio Tadeu
segurando a recém-lançada biografia de
Lula.

Enquanto Bolsonaro faz passeio com a
família no Oriente Médio, Lula recebe
tratamento de estadista em agenda de
liderança política

Reprodução internet: Foto de Ricardo
Stuckert postada por Lula

Ótima repercussão! A viagem de
Lula pela Europa fez ele ultrapassar

Bolsonaro em popularidade digital. Em
sua página no facebook, o ex-

presidente Lula postou fotos de
encontros com governantes de outros

países, como por exemplo, o espanhol
Pedro Sánchez. Na pauta: a

integração europeia e da América
Latina, além das relações, Brasil e

Espanha.

Exposição celebra a Consciência
Negra na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá

Foto: Jonas Mattos

CONFIRA COMO SERÁ A 35ª RODADA
DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Terça, 23/11 - 21h30: Allianz Parque

Palmeiras                  2 x 2               Atlético Mineiro

Quarta, 24/11 - 21h30: Maracanã

Fluminense               1 x 0                 Internacional

Quinta, 25/11 - 19h: Vila Belmiro

Santos                         x                          Fortaleza

Quinta, 25/11 - 20h: Castelão

Ceará                           x                        Corinthians

Quinta, 25/11 - 18h: Antonio Accioly

AGO                           X                          Bahia

Terça, 30/11 - 19h: Alfredo Jaconi

ECJ                           X                                      BRG

Quarta, 01/12 - 21h: Independência

AMG                           X                      Chapecoense

Quinta, 02/12 - 20h: Grêmio Arena

Grêmio                         x                          São Paulo

Sexta, 03/12 - 19h: Arena da Baixada

CAP                           X                           Cuiabá

Sexta, 03/12 - 20h: Arena Pernambuco

Sport Recife                   x                          Flamengo

Fábio Béssa - MTB: 53.419 Samuel Silveira


