
ZAP DO SINDICATO
11 97407-3791

Nº 4750
QUARTA-FEIRA
5/MAI/2021
SMABC.ORG.BR

Página 3

Trabalhadores aderem em massa à campanha do Sindicato 
Na Luta Contra a Fome

9 TONELADAS E R$ 14 MIL 
ARRECADADOS NA VOLKS 
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Paridade salarial
PL que prevê multa a em-
presas que pagam menos 
às mulheres foi atacada por 
Bolsonaro. “Tem lugar que 
mulher ganha mais”, disse 
ignorando dados oficiais. 
 

Agenda de estadista
Em Brasília, Lula se encontra 
com presidentes da Câmara 
e Senado por auxílio emer-
gencial de R$ 600 e com 
embaixadores da Rússia e 
China por vacinas. 

Chega de kit Covid
Justiça determinou que go-
verno pare de falar em kit 
Covid. Para juíza, inúmeras 
mortes “são fruto de desca-
so governamental” e “cam-
panha de desinformação. 

Sem eficácia 
Agora o t ra tamento do 
coronavírus contraindicará 
o uso de cloroquina, hidro-
xicloroquina, ivermectina, 
remdesivir e outros sem 
eficácia comprovada.
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Notas e recados

SINDICATO DEFINE DELEGADOS PARA PLENÁRIA DA CAMPANHA SALARIAL 2021

Nos últimos dias, novamen-
te nos deparamos com uma 
avalanche de boatos sobre a 
correção monetária do FGTS. 
É natural que exista ansiedade 
dos trabalhadores, mas há de se 
ter muita cautela e não acreditar 
em tudo que se diz a respeito. 
Temos recomendado acessar 
sempre as informações nos 
sites oficiais do STF – Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.
br) e do Sindicato (www.smabc.
org.br).  

O fato é que não houve 
nenhuma mudança recente 
sobre isto. Prossegue a deter-
minação do STF de suspensão 
no território nacional de todos 

os processos que discutam a 
possibilidade de substituir a TR 
(Taxa Referencial) pelo INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), ou pelo IPCA 
(Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo), para recuperar 
perdas desde janeiro de 1999.

O Sindicato já tomou as 
seguintes providências nos 
últimos anos:

1. Em 2013, ingressou com 
três ações coletivas, para be-
neficiar toda a categoria nos 
quatro municípios da base (São 
Bernardo, Diadema, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra). 

2. O STJ (Superior Tribunal 
de Justiça), em 11/04/2018, 

decidiu manter a TR, por 
entender que o Judiciário não 
pode substituir índice de atu-
alização previsto em lei. Esta 
é uma tarefa do Congresso 
Nacional. 

3. Posteriormente, nova 
ação foi proposta perante o STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
ADI 5090, onde o ministro Ro-
berto Barroso, relator, também 
determinou a suspensão de 
todos os processos que tratem 
do tema, até o julgamento do 
mérito pelo Plenário. 

4. Novo julgamento está 
marcado para maio de 2021, 
mas considerando o histórico 
recente (já houve três adia-

mentos) poderá ser transferi-
do para outra data posterior.

5. Importante lembrar que 
o processo a ser julgado pelo 
STF não é nosso, mas sim um 
de mesmo conteúdo. A decisão, 
porém, foi proferida em recurso 
repetitivo e atingirá todas as 
mais 400 mil ações com tema 
semelhante que tramitam nas 
instâncias inferiores, em todo 
o território nacional, incluindo 
as três propostas pelo Sindicato. 

Quando tivermos novas 
informações, comunicaremos. 

Portanto, muito cuidado ao 
receber informação sobre este 
assunto. Na dúvida, procure 
sempre o Sindicato.

CUIDADO COM 
A BOATARIA 

SOBRE O FGTS

Em reunião da Diretoria 
Plena do Sindicato na se-
gunda-feira, dia 3, realiza-
da de maneira virtual para 
evitar aglomerações, foram 
definidos os 43 delegados e 
delegadas que representarão 
os Metalúrgicos do ABC na 
Campanha Salarial 2021. 

A plenária da FEM/CUT 
(Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT) está 
prevista para o dia 29 de 
maio e também será virtual 
com os representantes dos 14 
sindicatos filiados.  Ao todo, 
são cerca de 100 delegados na 

base estadual. 
O presidente da Federação, 

Luiz Carlos da Silva Dias, o 
Luizão, lembrou que no ano 
passado a plenária já foi virtual 
e agora, devido ao agravamento 
da pande-
mia, o for-
mato será 
mantido. 

“A ple-
nária será importante para de-
cidir como será a Campanha 
Salarial deste ano. Temos en-
frentado grandes dificuldades 
desde 2015, com golpe, refor-
ma Trabalhista e outras atroci-

dades trabalhistas do governo 
Michel Temer, eleição de um 
governo genocida, pandemia 
e agora o agravamento da 
pandemia”, ressaltou. 

“Mesmo neste cenário, te-
mos ob-
s e r v a d o 
índices de 
reação no 
setor me-

talúrgico, inclusive com saldo 
nas contratações”, destacou. 

O dirigente lembrou ainda 
que as negociações do ano 
passado têm acordos com 
cláusulas sociais válidas por 

dois anos com a maioria dos 
grupos patronais. 

“Teremos apenas a discus-
são econômica, inclusive com 
os dois maiores grupos, o G2 
e o G3. Mas temos ajustes 
para discutir que surgiram 
durante a pandemia, como 
a regulamentação do home 
office e teletrabalho, além da 
necessidade de ter acordos 
estruturados junto com as 
empresas para tomar medi-
das rápidas em momentos 
de necessidade sem depender 
de ações governamentais”, 
explicou. 

São 43 representantes 
dos Metalúrgicos do ABC

Comente este artigo. Envie um e-mail para juridico@smabc.org.br | Departamento Jurídico
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TRABALHADORES NA VOLKS DOAM MAIS DE 
9 TONELADAS DE ALIMENTOS E R$ 14 MIL 

fotos: adonis guerra

Para atender à campanha 
do Sindicato Na Luta 
Contra a Fome, os com-

panheiros e companheiras na 
Volks se mobiliza-
ram e arrecadaram 
mais de 9 tonela-
das de alimentos, 
produtos de higie-
ne e limpeza, além 
de um valor de R$ 
14.542,35. 

Durante todo o 
mês de abril, houve 
doações nas áre-
as e também uma 
‘vaquinha virtual’ 
da qual participaram inclusive 
ex-trabalhadores. 

A representação na Volks 
aproveitou a vacinação contra 
a gripe feita na fábrica, nos dias 
29 e 30 de abril, para promover 
um drive thru solidário. Na 
oportunidade puderam parti-
cipar trabalhadores que estão 
em home office ou layoff que 
aproveitaram a ida até a empresa 
para fazer sua doação. 

Os produtos arrecadados já 
foram entregues, por meio do 
Sindicato, a famílias e institui-
ções que estão passando por 
dificuldades neste período de 

agravamento da pandemia. O 
valor total dos depósitos tam-
bém será revertido em doações.   

“A situação é tão grave no 
nosso país por falta 
de políticas públi-
cas e empregos que 
é necessário fazer 
campanhas como 
essa. É lógico que 
queremos digni-
dade para o povo, 
mas a falta de va-
lorização dos cida-
dãos por parte do 
governo pede que 
façamos esse tipo 

de mobilização. Diante disso, 
o pessoal na fábrica atendeu ao 
pedido do Sindicato e fizemos 
uma grande arre-
cadação”, ressaltou 
o coordenador da 
representação, José 
Roberto Nogueira 
da Silva, o Bigodi-
nho. 

O diretor admi-
nistrativo do Sindi-
cato e CSE na Volks, 
Wellington Messias 
Damasceno, lem-
brou que a categoria tem feito 
um esforço enorme para ajudar 

a quem precisa e assim levar 
um pouco de esperança a essas 
famílias.

“A luta do Sindicato é em 
defesa do emprego, da renda e 
de melhores condições de traba-
lho, e também, como Sindicato 
Cidadão, melhores condições 
de vida para as pessoas e suas 
famílias fora das fábricas. Neste 
momento em que pessoas estão 
passando por situação de mi-
séria, sem auxílio por parte do 
governo que deveria cuidar da 
população, a categoria fez e está 
fazendo um esforço enorme 
para contribuir na campanha, 
mas sobretudo para manter 
acesa a chama da solidariedade 
e levar esperança”. 

“A principal fun-
ção de um represen-
tante é se incomodar 
com a injustiça, a po-
breza, a miséria, com 
maus tratos, e a ca-
tegoria tem também 
sentido essa dor e se 
incomodado. Não é 
uma situação normal 
um país rico como o 
Brasil ter tanta gente 

passando fome, inclusive em re-
giões ricas”, reforçou o dirigente.

“A categoria fez e 
está fazendo um 
esforço enorme 
para contribuir 
e manter acesa 

a chama da 
solidariedade e 

levar esperança”

“Não é uma 
situação 

normal um 
país rico igual 

o Brasil ter 
tanta gente 

passando fome”

Campanha Solidária dos Metalúrgicos do ABC ocorreu na fábrica durante todo o mês de abril 

drive thru solidário
regional ribeirão pires 

e rio grande da serra Av.D.Pedro I, 743 
Centro - Rio Grande da Serra 

Portaria da Dura Automotive
8/MAI DAS 9H 

ÀS 15H
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• O São Paulo pode alcançar 
seu melhor início na fase 
de grupos da Libertadores 
se vencer o Racing hoje. A 
equipe venceu os dois pri-
meiros jogos da competição. 

• O Tricolor treinou na manhã 
de ontem e viajou para 
Buenos Aires, na Argentina, 
à tarde. Hoje está prevista 
atividade pela manhã no 
hotel antes da partida contra 
o Racing. 

•  O zagueiro Léo estará de 
volta ao São Paulo após 
cumprir suspensão contra o 
Rentistas pela expulsão na 
estreia. Daniel Alves, pou-
pado no clássico, retornou 
aos treinos. 

• 
• Nove dos 47 governadores 

do Japão querem que as 
Olimpíadas sejam cancela-
das ou adiadas. Dos nove, 
três receberão provas: Saita-
ma, Shizuoka e Yamanashi.
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Tribuna Esportiva

Doações são entregues a cooperativas
e entidades do ABC

libertadores
Hoje – 19h

Racing x São Paulo
Argentina 

x

Os produtos arrecadados 
na Campanha na Luta Contra 
a Fome dos Metalúrgicos do 
ABC estão sendo entregues 
a instituições e famílias que 
mais precisam. Receberam 
as doações as cooperativas 
de reciclagem Cooptresc, em 
São Caetano, a Coopercata, 
em Santo André, e a Cooper-
pires, em Ribeirão Pires. 

O coordenador de área 
em São Bernardo, Jonas Brito 
destacou a importância de 
conhecer essas famílias que 
trabalham com reciclagem 

e contou que, segundo elas, 
houve diminuição dos resí-
duos destinados à reciclagem, 
o que reduziu ainda mais a 
renda. 

“Muitas têm como única 
renda o valor arrecadado 
na cooperativa, a campanha 
encabeçada pelo Sindicato foi 
muito importante para ajudar 
essas pessoas. O contato com 
a realidade desses trabalha-
dores foi importante para 
levarmos isso para dentro das 
fábricas no intuito de incenti-
var cada vez mais as doações”.  

Diadema
As doações também 

foram entregues ao padre 
Odair Ângelo Agostin, na 
Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, e na Acer Dia-
dema. 

O Sindicato retirou as 
doações conjuntas feitas pe-
los trabalhadores e empresas 
Metaltork e Pallmann. Os 
trabalhadores fizeram suas 
doações também na Auto-
metal e na Belden. Na Me-
taltork, a arrecadação foi de 
cerca de 800 kg de alimentos. 

PALLMANN

COOPTRESC COOPERCATA

PADRE ODAIR ÂNGELO

COOPERPIRES

BELDEN

ACER DIADEMA

METALTORK

AUTOMETAL


