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Trabalhadores aprovaram PLR e renovação do 
banco de horas do administrativo. Sindicato discute 
investimentos de futuro na planta de São Bernardo

ACORDO É APROVADO 
NA TOYOTA

adonis guerra
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Universidades em risco 
As universidades federais 
podem ter que paralisar as 
atividades em três meses se 
não houver uma suplemen-
tação orçamentária que 
recomponha os recursos.

É golpe 
Golpistas têm feito falsa 
pesquisa por telefone sobre 
a Covid-19, sol ic i tando 
a confirmação de código 
enviado via SMS para va-
lidação do procedimento. 

Funcionalismo público
Metade do funcionalismo 
público ganha menos de 
R$ 3 mil.  IPEA derruba 
ideia de que servidores são 
marajás. Juízes e presidente 
ganham mais de 30 mil. 

Governo não paga 
Mais de 400 mil cadastra-
dos no Bolsa Família fica-
ram sem o auxílio emergen-
cial neste ano, apesar de o 
governo dizer que recursos 
estão sobrando.

fotos: divulgação

Notas e recadosDOAÇÕES SÃO 
ENTREGUES PARA A 

COZINHA SOLIDÁRIA 
DO MTST

No sábado, dia 12, o Sin-
dicato entregou doações ar-
recadadas na campanha “Na 
Luta Contra a Fome” para a 
Cozinha Solidária do MTST 
(Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto), em Santo André, 
que fornece 150 
marmitas por dia 
com trabalho vo-
luntário.

Estiveram na 
entrega o secre-
tário-geral do 
Sindicato, Moisés 
Selerges, o diretor 
administrativo, Wellington 
Messias Damasceno, e o diretor 
executivo, Carlos Caramelo. 

“Pudemos ver o carinho e 
o respeito com que é tratada 
a pauta da solidariedade. To-
dos que vão até a cozinha são 

acolhidos. Para nós é muito 
importante estar ao lado dos 
movimentos sociais, seja por 
moradia ou contra a fome. A 
luta conjunta vem de muito 
tempo, sempre com o pensa-
mento na construção de uma 

sociedade justa, 
fraterna e inclu-
siva”, contou Ca-
ramelo. 

“A ausência de 
políticas públicas 
e de pensamento 
democrático faz 
a fome voltar a 

ser realidade. Estar nessa ação 
também nos alimenta e nos dá 
forças para continuar na luta 
contra a fome. Muito obrigado 
a todos e todas que participa-
ram da campanha e parabéns 
ao MTST”, afirmou. 

Depois de um 2020 muito 
ruim devido às implicações da 
pandemia, o setor automotivo 
global ensaiava uma retomada 
mais firme para este ano. As 
montadoras só não contavam 
que pagariam agora pela deci-
são equivocada de concentrar 
os fornecedores de semicon-
dutores e chips em poucos 
fornecedores asiáticos. 

A baixa produção no ano 
passado reduziu a demanda 
automotiva por esses compo-
nentes, mas as indústrias de 

telefonia, TVs, computadores e 
fármacos ampliaram suas com-
pras. De fato, os componentes 
eletrônicos estão presentes no 
freio ABS dos veículos, mas 
também nos respiradores e 
monitores dos hospitais. Assim, 
a retomada do setor automotivo 
encontrou os fornecedores im-
possibilitados de atender essa 
demanda.

Com isso, na semana passa-
da, a Volkswagen anunciou que 
vai parar a produção por 10 dias 
nas plantas de São Bernardo 

do Campo, São Carlos e São 
José dos Pinhais. Honda e GM 
também interromperam suas 
linhas de produção por falta de 
semicondutores.

Mais uma vez, fica evidente 
que o governo federal negli-
gencia a indústria nacional, 
perdendo a oportunidade de 
recuperar o espaço importante 
que já ocupou na cadeia auto-
mobilística global. 

Diferentemente do que não 
fazemos aqui, países como os 
Estados Unidos e a Alema-

nha perceberam seus equí-
vocos estratégicos e correm 
atrás do prejuízo. O governo 
norte-americano anunciou 
pacote governamental de US$ 
52 bilhões para incentivar a 
produção de semicondutores. 
A Bosch acaba de inaugurar 
uma fábrica de microchips na 
Alemanha, com investimentos 
privados de 1 bilhão de euros, 
e incentivos de 140 milhões do 
governo alemão. Enquanto isso, 
o desgoverno brasileiro passeia 
de moto, perdido e sem rumo.

O PEQUENO 
(E FUNDAMENTAL) 

DETALHE
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“A ação também 
nos alimenta e 

nos dá forças para 
continuar na luta 

contra a fome”

Foi com muita tristeza que a 
diretoria dos Metalúrgicos do ABC 

recebeu a notícia do faleci-
mento do companheiro 

José Milton de Souza, o 
Miltão, aos 61 anos, na 
noite do dia 13.

Metalúrgico desde os anos 80, 
iniciou sua militância na Perkins, 
posteriormente Maxion. Integrou a 
direção do Sindicato por três man-
datos, de 1984 a 1993. 

Miltão teve grande atuação na 
defesa dos direitos da classe tra-

balhadora. Deixa um legado ao 
Sindicato e aos companheiros da 
categoria. 

Toda a nossa solidariedade aos 
familiares, amigos e companheiros 
de luta.  

Companheiro Miltão, presente!

MILTÃO, PRESENTE! 
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Em assembleia realizada na 
última sexta-feira, 11, os tra-
balhadores na Toyota, em São 

Bernardo, aprovaram o valor de PLR 
(Participação nos Lucros e Resulta-
dos) e a renovação do banco de horas 
do administrativo, negociados pelo 
Sindicato. 

O diretor administrativo dos Me-
talúrgicos do ABC, 
Wellington Messias 
D a m a s c e n o ,  q u e 
acompanha as dis-
cussões na empresa, 
reforçou que mesmo 
diante de um cenário 
difícil e sem produção 
de veículos na planta, 
os trabalhadores con-
quistaram um valor de 
PLR maior que no ano passado, o que 
mostra reconhecimento pelo esforço 
que fizeram.

“Os trabalhadores aguardavam 
um retorno, um reconhecimento da 
direção por todo esforço que fizeram 
ao longo dos últimos anos, tanto em 
relação ao INPC quanto em relação à 
própria PLR, entendendo as dificul-

dades e dando sinais concretos para 
Toyota de que essa fábrica é viável. 
Esse aumento é importante dada a 
conjuntura pela qual o país atravessa, 
sobretudo as dificuldades pelas quais 
passa o setor automotivo”.

Futuro
Na oportunidade, o dirigente tam-

bém conversou com 
os trabalhadores sobre 
os investimentos que 
garantirão o futuro da 
fábrica na região. 

“Começamos esse 
debate a partir do 
momento em que foi 
feita a negociação de 
transferência do ad-
ministrativo para So-

rocaba. Essa é a principal discussão 
que estamos tendo com a direção da 
planta em São Bernardo para garantir 
o futuro dessa fábrica, não nos pró-
ximos três anos, mas nos próximos 
10, 15 anos. É preciso discutir qual 
o futuro dessa fábrica, quais inves-
timentos ela vai receber, já que os 
investimentos anunciados são insu-

ficientes”, destacou. 
Wellington reforçou que a propos-

ta do Sindicato é iniciar um processo 
de negociação amplo que garanta a 
continuidade da planta em São Ber-
nardo para que ela seja competitiva e 
importante dentro do grupo Toyota.

“Queremos que 
essa seja uma plan-
ta competitiva com 
viabilidade, com pro-
dutos e maquinários 
novos. Essa pode-
ria ser uma planta 
de componente para 
produzir para o Brasil 
e exportar para ou-
tros mercados globais 
onde a Toyota tem 
produção. Se a empre-
sa vai de fato migrar 
para eletrificação de 
veículos, temos con-
dições e mão de obra qualificada para 
atuar no segmento”. 

Campanha de solidariedade
O dirigente conversou com os 

trabalhadores sobre a importância 

do envolvimento na campanha de 
solidariedade promovida pelo Sin-
dicato para ajudar as famílias mais 
necessitadas que tiveram sua situação 
financeira agravada com a pandemia. 

“Os trabalhadores na Toyota sem-
pre foram participativos e atuantes 

na luta, com o DNA 
dos metalúrgicos, e 
nessa hora não po-
dem ficar de fora. A 
inflação tem impac-
tado muito, a gente 
percebe a aumento de 
pessoas pedindo nos 
faróis, morando em 
beira de rio, debaixo 
de viadutos e muitos 
desses são trabalha-
dores que perderam 
emprego e passaram 
a não ter condições 
de manter sua casa, 

pagar seu aluguel e não tem outra 
coisa a fazer a não ser se abrigar na 
rua. Sermos solidários é também dar 
oportunidades para que essas pesso-
as possam atravessar esse momento 
difícil”. 

SINDICATO DISCUTE FUTURO DA TOYOTA E TRABALHADORES 
APROVAM PLR MAIOR QUE NO ANO PASSADO 

“O aumento é 
importante dada 

a conjuntura 
pela qual o país 

atravessa”

“Queremos 
que essa seja 
uma planta 
competitiva 

com viabilidade, 
com produtos 
e maquinários 

novos”

Metalúrgicos pretendem iniciar processo de negociação amplo para que a 
planta de São Bernardo continue competitiva e importante dentro do grupo 
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Pauta da Campanha Salarial 2021 é aprovada
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Os integrantes dos CSEs 
(Comitês Sindicais de Em-
presa) dos Metalúrgicos do 
ABC aprovaram, em consulta 
virtual, os eixos da Campanha 
Salarial 2021, focada em recu-
perar o poder de compra dos 
trabalhadores. Para manter as 
restrições sanitárias e evitar a 
disseminação do coronavírus, 
assim como no ano passado, a 
votação foi realizada de forma 
remota no sábado, dia 12. 

O tema será “Campanha 
Salarial 2021 É +, + salário, + 
vacina, + emprego, + direitos, 
+ unidade”.  Os eixos são: pre-
servação da saúde e da vida; 
garantia de emprego; aumen-
to salarial que restabeleça o 
poder aquisitivo do trabalha-
dor; valorização das normas 
coletivas de trabalho; política 
industrial com nacionalização 

de componentes, máquinas e 
equipamentos.

O coordenador da Regional 
Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, Marcos Paulo Lourenço, 
o Marquinhos, que acompa-
nha as negociações com as 
bancadas patronais, destacou 
que este ano os metalúrgicos 
vão buscar repor as perdas 
causadas pela crise agravada 
pela pandemia. 

“No ano passado viven-
ciamos uma situação contur-
bada e tivemos que discutir 
Campanha Salarial no meio 
de uma pandemia com muitas 
empresas paradas. Mas hoje 
o ambiente é outro, até agora 
as empresas não quiseram 
parar, mesmo nos piores picos 
da pandemia. Diante desse 
cenário, acreditamos que a 
Campanha Salarial deve ser-

vir para recuperar o poder de 
compra do trabalhador, já que 
tudo aumentou e as empresas 
não podem alegar que não 
produziram”. 

O dirigente lembrou que, 
como a maioria dos grupos já 
estão com a CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) assina-
da por dois anos, o foco será 
nas cláusulas econômicas. Ele 
também comentou o anúncio 
de paralisação de algumas 
montadoras por falta de com-
ponentes eletrônicos. 

“Essa é uma conjuntura 
complicada que pode dificultar 
a negociação em alguns grupos 
de autopeças. As montadoras 
parando, enfraquece um pouco 
o setor na região, temos que 
ficar atentos e acompanhar 
os desdobramentos dessas 
paradas”. 

Fortalecimento 
da indústria

O fortalecimento da in-
dústria também será assunto 
discutido nas mesas de nego-
ciação. 

“Queremos discutir com as 
bancadas patronais a situação 
da indústria que já deveria 
estar em outro patamar. Não 
queremos ficar nessa discus-
são entre a gente. É preciso 
conversar com os empresários 
sobre a situação das empresas, 
cada uma, dentro da sua reali-
dade, tem que evoluir”. 

Outro tema é que algumas 
empresas de máquinas agrí-
colas estão com produção em 
alta e esse ganho precisa ser 
revertido para o trabalhador. 
“É preciso aproveitar esse 
momento de expansão do 
setor”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADO-
RES NA EMPRESA KRONES DO BRASIL 
LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC convoca todos os trabalhadores na 
empresa KRONES DO BRASIL LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o número 05.364.486/0001-6, 
com endereço à Av. Pres. Juscelino, 1140 
- Piraporinha, Diadema - SP, 09950-370, a 
participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 18 (dezoito) do mês 
de junho de 2021 (sexta-feira), entre 09 e 17 
horas. Considerando que o país enfrenta a 
pandemia do coronavírus, e que para conter a 
disseminação da COVID-19 o Ministério da 
Saúde recomenda o isolamento social com a 
permanência das pessoas em suas residências, 
não é possível realizar a assembleia presencial, 
mas apenas por meio telemático, portanto com 
processo de deliberação em plataforma digital 
(internet). 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. O link para acesso à 
assembleia e participação no processo de vota-
ção, que deverá ocorrer entre 09 e 17 horas deste 
dia, é: assembleia.smabc.org.br, que poderá ser 
acessado pelo endereço: www.smabc.org.br. 
Encerrado o processo de votação eletrônica, os 
votos serão apurados e o resultado publicado no 
site do sindicato, no mesmo endereço eletrôni-
co, em até um dia útil imediatamente posterior 
ao da assembleia. Diadema - SP, 14 de junho de 
2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHA-
DORES NA EMPRESA CONTINENTAL 
PARAFUSOS S.A.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC convoca todos os trabalhadores 
na empresa CONTINENTAL PARAFU-
SOS S.A., inscrita no CNPJ sob o número 
45.580.693/0001-77, com endereço na R. 
Caramuru, 526 - Conceição, Diadema - SP, 
09911-510, a participarem da Assembleia Espe-
cífica, que será realizada no dia 17 (dezessete) 
do mês de junho de 2021 (quinta-feira), às 
14:00. A assembleia, que será presencial e ocor-
rerá nas dependências da empresa, observará 
medidas de prevenção 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. Diadema - SP, 14 de junho de 2021. 
Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS 
TRABALHADORES NA BOMBAS GRUN-
DFOS DO BRASIL LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC convoca todos os trabalhadores na 
empresa BOMBAS GRUNDFOS DO BRA-
SIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 
02.599.337/0001-92, com endereço na Avenida  
Humberto Alencar Castelo Branco, 630, Bairro 
Assunção, São Bernardo do Campo, CEP: 
09850-300, a participarem da Assembleia Es-
pecífica, que será realizada no dia 16 (dezesseis) 
do mês de junho de 2021 (quarta-feira), às 9:30 
horas. A assembleia, que será presencial e ocor-
rerá nas dependências da empresa, observará 
medidas de prevenção à COVID-19, como 
distanciamento social de no mínimo 1,5 metros 
entre os participantes e uso de máscaras pelos 
mesmos. A ordem do dia será: a) participação 
nos Lucros e Resultados (PLR); b) autorização 
para a diretoria celebrar o respectivo acordo co-
letivo de trabalho ou aditamento; 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 em-
presa. São Bernardo do Campo – São Paulo, 14 
de junho de 2021. Wagner Firmino de Santana. 
Presidente”

“Queremos 
recuperar 

o poder de 
compra do 

trabalhador”


