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COMEÇA A CAMPANHA SALARIAL
Metalúrgicos vão buscar ganho real para repor perdas com inflação e 

recuperar poder de compra
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Em assembleia realiza-
da na tarde de ontem na 
Mahle, em São Bernardo, os 
trabalhadores reprovaram o 
valor da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) 
proposto pela empresa e vo-
taram pela entrega do aviso 
de greve. 

De acordo com o coor-
denador do CSE na fábrica, 
Marcelo Pereira, os compa-
nheiros não concordaram 
com a proposta porque a 

produção está em alta e o 
valor está defasado. 

“Tivemos uma defasagem 
muito grande de 2018 para 
cá com relação ao valor da 
PLR. Na negociação tiramos 
como base o valor pago em 
2019, porque em 2020 teve a 
questão da pandemia e a pro-
dução diminuiu. Mas agora a 
empresa está com demanda 
alta, contratando, o que não 
justifica oferecer um valor 
abaixo da expectativa dos 

trabalhadores. 
Por isso os com-
panheiros acha-
ram por bem 
reivindicar uma 
PLR maior para 
repor as perdas 
que tiveram”. 

O CSE con-
tou que foram 
feitas várias reu-
niões na fábrica e mobiliza-
ções com a companheirada e 
que agora o encaminhamento 

é intensificar a 
unidade. 

“Temos que 
nos manter mo-
bilizados até a 
empresa chamar 
para a mesa de 
negociação, só 
ass im vamos 
conseguir che-
gar a um valor 

mais justo, já que a empresa 
tem produzido bastante nos 
últimos meses”. 

.2
sexta-feira, 28 de maio de 2021

TRABALHADORES NA MAHLE 
REPROVAM PROPOSTA DE PLR
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Recusa de vacinas 1 
O diretor do Instituto Bu-
tantan afirmou à CPI da 
Covid que em 10/20, o 
governo Bolsonaro recusou 
oferta para aquisição de 
100 milhões de doses da 
Coronavac.

Recusa de vacinas 2
Segundo Dimas Covas, ha-
via previsão de entrega de 
60 milhões de doses até 
12/20. "Poderia ter sido o 
primeiro país a começar a 
vacinação", afirmou sobre 
o Brasil. 

Toque de recolher 
Santo André e São Bernardo 
anunciaram que retomarão 
o toque de recolher noturno 
a partir de segunda-fei-
ra,31, entre 22h e 4h. 

3ª onda 
Três indicadores dão si-
nais de terceira onda de 
Covid-19 no Brasil: média 
móvel de contaminação, 
taxa de contágio e ocupação 
de leitos.

fotos: divulgação

fotos: adonis guerra

Notas e recados

A nova turma do curso de 
Formação para Militantes na 
Volks, ministrado pelo depar-
tamento de Formação do Sin-
dicato, teve sua aula inaugural 
na última terça-feira, 25. No 
encontro online, participaram 
também integrantes da turma 
do ano passado que se formou 
no início deste ano. 

O resultado, segundo o  
integrante da Comissão de 
Fábrica, Luciano Amigo Ta-
vares, que tem participado das 
atividades, foi um rico com-
partilhamento de experiências. 

“São trabalhadores com 
experiências bem variadas. 
Idades, funções, inclusive a 
participação de trabalhadores 
terceirizados, por exemplo. 
Essas características só am-
pliam a riqueza, propiciando 
um ambiente bem interes-
sante. Foi um encontro de 
integração, muita emoção, 
solidariedade e cumplicida-
de. Com certeza saímos mais 
fortes e motivados”. 

A respeito dos conteú-
dos abordados, detalhou. 
“A ideia é conhecer sobre a 

história da fábrica na região, 
assim como a história do 
Sindicato. Compreender a 
importância da participação 
de cada um como militante 
na construção das estratégias 
de luta e organização dos 
trabalhadores na fábrica. 
Isso tudo a partir das experi-
ências vividas pelos próprios 
participantes”.

A última turma de mili-
tantes já formados na Volks 
decidiu manter o processo 
de formação e, para isso, se 
encontrarão uma vez por 

mês para promoverem de-
bates. Já a os novos terão o 
próximo encontro virtual no 
dia 10 de junho.

Militantes Fortes
O curso agora passa a cha-

mar “Militantes Fortes”. O 
nome é uma homenagem ao 
trabalhador Josafar Fernan-
des da Silva, companheiro de 
turma de 34 anos que faleceu 
vítima da Covid-19. Ele en-
trava na sala da Comissão e 
anunciava sorrindo: “Chegou 
o militante forte”.

CURSO DE FORMAÇÃO DE MILITANTES NA VOLKS 
REÚNE ALUNOS NOVOS E FORMADOS 

“Temos que 
nos manter 

mobilizados, só 
assim vamos 

conseguir chegar 
a um valor mais 

justo”
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Confira a situação das cláusulas sociais 
por bancada patronal: 
– Grupos com Convenção Coletiva 
válida até agosto de 2021

Estamparia 

G8.2 – Sicetel e Siescomet)
trefilação e laminação de metais ferrosos, esqua-
drias e construções metálicas)

G8.3 – Sinafer, Simefre e Siamfesp
artefatos de ferro, metais e ferramentas, mate-
riais e equipamentos ferroviários e rodoviários, 
artefatos de metais não ferrosos

– Não assinou a Convenção Coletiva

G10 – Fiesp e outros
negociações foram por empresas no ano passado. 

– Grupos com Convenção Coletiva 
válida até 2022

G2 – Sindimaq e Sinaees
máquinas, aparelhos elétricos, eletrônicos

G3 – Sindipeças, Sindiforja e Sinpa
autopeças, forjaria e parafusos

Sindicel 
condutores elétricos, trefilação e laminação de 
metais não ferrosos

Sindratar 
refrigeração, aquecimento e tratamento de ar

Fundição

Os dirigentes da FE-
M-CUT (Federação 
Estadual dos Metalúr-

gicos da CUT) se reúnem em 
plenária virtual amanhã para 
def inirem os 
eixos que nor-
tearão a Cam-
panha Salarial 
2021. Segundo 
o presidente da 
Federação, Luiz 
Carlos da Silva 
Dias, o Luizão, o 
foco é nas cláu-
sulas econômi-
cas para recu-
perar o poder 
de compra dos 
trabalhadores.

Como a maioria dos gru-
pos têm CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) garan-
tida até 2022, conforme as 
negociações do ano passado 
(confira quadro ao lado), as 
discussões este ano vão em 
busca de aumento salarial, já 
que os preços aumentaram 
muito, explicou o presidente. 

“Os metalúrgicos, assim 
como todo o povo brasileiro, 
têm percebido o aumento no 
preço de alimentos e serviços. 
As coisas têm subido demais 
e a Campanha Salarial deste 
ano tem que fazer com que o 
trabalhador recupere o poder 
de compra através do salário”. 

“Mas só vamos ter bons 
resultados na negociação, que 
promete ser extremamente 

difícil, se houver unidade e 
participação dos trabalhado-
res. Vamos buscar um bom 
reajuste para começar a recu-
perar as perdas que temos so-

frido. O empre-
sariado precisa 
sentir que tem 
mobilização na 
base”, chamou. 

Luizão re-
forçou ainda 
que a categoria 
não pode assis-
tir passivamen-
te ao que está 
acontecendo. 

“Não dá para 
os trabalhado-
res  s imples-

mente assistirem a alta dos 
preços e continuarem a ser 
vítimas como estão sendo há 
algum tempo. 
Além de per-
der direitos 
pelos ataques 
que vêm so-
frendo, a perda 
de vidas para 
a Covid-19, 
também estão 
vendo seu sa-
lário cada vez 
comprar me-
nos. Os traba-
lhadores preci-
sam responder 
à altura, não 
dá para ficar 
agindo de maneira passiva, 
enquanto alguns políticos estão 

se articulando e passando a 
boiada”, completou. 

Pandemia 
Durante a plenária, o Die-

ese apresentará dados deta-
lhados de desligamentos por 
morte na base, que aumenta-
ram consideravelmente. 

“Embora haja a crença de 
que o trabalhador dentro da 
fábrica está protegido, o que 
temos observado é o cres-
cente número de mortes e 
internações de companheiros 
que estão nas fábricas”. 

O dirigente lembrou que, 
apesar da pandemia, é preciso 
que a categoria se empenhe na 
mobilização durante a Cam-
panha Salarial. 

“Temos que ter sensibi-
lidade, respeito às vítimas 

e todo o cui-
dado com a 
s aú d e ,  m a s 
p r e c i s a m o s 
lembrar que 
enqu anto  a 
população se 
esforça ten-
tando fazer 
o distancia-
mento social 
e tomar todos 
os cuidados, o 
empresariado 
e o Congres-
so continuam 
a p r o v a n d o 

medidas que prejudicam o 
povo trabalhador brasileiro”. 

“Os metalúrgicos, 
assim como todo 
o povo brasileiro, 

têm percebido 
o aumento 
no preço de 
alimentos e 

serviços”

“Só vamos ter 
bons resultados 
na negociação, 

que promete ser 
extremamente 

difícil, se houver 
unidade e 

participação dos 
trabalhadores”

Campanha Salarial 2021 vai em busca de recuperar 
poder de compra dos metalúrgicos 

FEM/CUT realiza plenária no sábado para definir os eixos da Campanha. 
Luizão chama categoria a se mobilizar por aumento salarial

adonis guerra
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• Começam amanhã os jo-
gos do Brasileirão 2021. 
São 20 clubes que dis-
putam a série A do prin-
cipal torneio de futebol 
do país. 

• Com a eliminação na 
Libertadores, o Santos 
projeta um ‘trabalho de 
reconstrução’ com o pre-
paro de jovens. Foram 
quatro técnicos em 10 
jogos.
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oTribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã – 20h

Bahia x Santos
Salvador 

Amanhã – 21h

São Paulo x Fluminense 
Morumbi

Domingo – 16h

Flamengo x Palmeiras 
Maracanã

Domingo – 18h15

Corinthians x Atlético-GO
Neo Química Arena

x
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA STRIPSTEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS DE AÇO LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa STRIPSTEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS DE ACO LTDA., inscrita no CNPJ 

sob o número 07.928.190/0001-50, com endereço na Av. Padre Anchieta, 129 – B. Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09891-420, a participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 01 (primeiro) do mês de junho de 2021 (terça-feira), às 09:30. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de preven-
ção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) apresentação de proposta referente a 
Participação nos Lucros e Resultados da empresa; b) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; c) discussão e deliberação sobre a 
contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou 
não, da empresa; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. São Bernardo do Campo - SP, 27 de maio de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Com novo recorde negati-
vo, a taxa de desemprego no 
Brasil foi a 14,7% no primeiro 
trimestre do ano. 
São 14,8 milhões 
de pessoas de-
sempregadas no 
total, sendo 880 
mil a mais do que 
há três meses. Em 
relação ao mes-
mo período de 
2020, 1,9 milhão de pessoas 
perderam postos de trabalho, 
alta de 15,2%. 

Os dados são da PNAD 
(Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio) Con-
tínua, do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), divulgados ontem. 

O diretor técnico do Die-
ese (Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), Fausto 
Augusto Junior, ressaltou que 

essa deterioração do mercado 
de trabalho brasileiro vem 
desde 2016. 

“Os números 
mostram que esse 
processo conti-
nua avançando 
tanto do ponto 
de vista do índice 
de desemprego 
recorde, beirando 
os 15 milhões de 

pessoas, quanto de um pro-
cesso bastante acentuado de 
aumento da precarização e 
da informalidade”, analisou.

“O impacto da pandemia 
no mercado de trabalho é 
nítido, com o descontrole 
da pandemia e a questão 
do atraso da vacinação que 
levam o país a uma situação 
bastante complicada. É um 
movimento bastante preocu-
pante, já que claramente não 
há prioridade do governo em 

relação à questão do trabalho 
e dos empregos”, destacou. 

Além do desemprego
Os subutilizados, que tra-

balharam menos horas do 
que poderiam, são 33,2 mi-
lhões de pessoas no país. O 
aumento no trimestre foi de 
3,7% (mais 1,2 milhão de 
pessoas), e de 20,2% (mais 
5,6 milhões de 
trabalhadores) 
em relação ao 
mesmo período 
do ano passado. 

Os desalen-
tados, que de-
sistiram de pro-
curar emprego 
devido às con-
dições do mer-
cado, também 
bateram recorde. São 5,9 
milhões, alta de 25,1% em re-
lação a igual período de 2020. 

CLT
Os trabalhadores com 

carteira assinada somaram 
29,5 milhões,  queda de 
10,7% em relação ao mesmo 
período do ano passado. São 
3,5 milhões de pessoas a me-
nos com CLT. Trabalhadores 
sem carteira assinada são 9,6 
milhões. 

A informalidade no país 
está em 39,6%, 
ou seja, 34 mi-
lhões de tra-
balhadores. O 
trimestre ante-
rior registrou 
39,5%. 

Os trabalha-
dores por con-
ta própria são 
23,8 milhões de 
pessoas. Foi o 

único segmento que cresceu 
no trimestre, 2,4% (565 mil 
pessoas a mais). 

São 33,2 milhões 
de subutilizados 

e quase 6 
milhões de 

desalentados

“Os números 
mostram 

avanço tanto 
do desemprego 

quanto da 
precarização e da 

informalidade”

DESEMPREGO BATE NOVO RECORDE 
E CHEGA A 14,8 MILHÕES DE PESSOAS 


