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e prepara greve onde 
não teve acordo
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Categoria conquista reajuste 

salarial de 10,42%...

E LUTA
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Risco de apagões
A região sudeste do Brasil 
pode ter apagões mês que 
vem. Além da baixa nos 
reservatórios nas hidrelétri-
cas, a falta de investimentos 
contribuiu para isso.

1000 dias de desgoverno
Bolsonaro chegou a 1000 
dias no poder com mentiras 
e violações a direitos huma-
nos. A Anistia Internacional 
publicou um documento com 
todas as violações.

Discurso na ONU
Depois do discurso de Bol-
sonaro na ONU seu apoio 
nas redes sociais caiu em 
8,6%. Entre as hashtags mais 
citadas estão #Bolsonarover-
gonhamundial.

Eleições na Alemanha
A Centro-esquerda lidera 
a eleição na Alemanha e 
deve obter o maior número 
de cadeiras no parlamento. 
As projeções são de que 
consigam 206.

fotos: divulgação

Notas e recados

A mobilização do dia 2 de 
outubro contra o presidente 
Jair Bolsonaro já tem protestos 
confirmados em várias cidades 
do país. Os atos estão sendo 
organizados pela CUT, demais 
centrais sindicais, pelas frentes 
Brasil Popular e Povo Sem 
Medo, entidades que fazem 
parte da Frente Nacional Fora 
Bolsonaro. 

Em São Paulo a concen-
tração, que contará com a 
presença dos Metalúrgicos do 
ABC, será na Avenida Paulista, 
em frente ao Masp. 

Entre os inúmeros motivos 
que levam o povo brasileiro a 
ocupar as ruas para exigir a 
saída de Bolsonaro do poder 
estão a luta contra a fome, o 
desemprego, a miséria, a dispa-
rada da inflação, a violação dos 
direitos humanos e os ataques 
do governo à saúde, educação 
e moradia. 

A fome voltou 
O Brasil havia saído do 

Mapa da Fome, em 2014, no 
governo Dilma. Com Bol-
sonaro, quase 50 milhões de 
brasileiros passam fome ou 
não comem o suficiente. En-
tre 2018 e 2020, 7,5 milhões 
de brasileiros passaram ao 
menos um dia inteiro sem se 
alimentar. Quase um quarto 
dos brasileiros (23,5%) passou 
por insegurança alimentar. 

Pelo menos 2 milhões de 
famílias tiveram a renda redu-
zida e caíram para a extrema 
pobreza entre janeiro de 2019 
e junho deste ano, segundo o 
Cadastro Único do governo 
federal, o CadÚnico. 

Em dezembro de 2018, 
eram 12,7 milhões na extrema 
pobreza. Com Bolsonaro na 
presidência, esse número che-
gou a 14,7 milhões em junho 
deste ano.

AUMENTO DA FOME É UM DOS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA 
EXIGIR O #FORABOLSONARO NO ATO DO PRÓXIMO SÁBADO

Família em extrema po-
breza é aquela com renda per 
capita de até R$ 89 mensais. 

Acompanhe nas edições 

da Tribuna Metalúrgica desta 
semana mais motivos para 
lutar pelo impeachment de 
Bolsonaro. 
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METALÚRGICOS CONQUISTAM 10,42 % DE REAJUSTE SALARIAL 
E ENTREGAM AVISO DE GREVE PARA PATRÕES QUE NÃO CHEGARAM A ACORDO 

C A M P A N H A  S A L A R I A L

Na noite da última sex-
ta-feira, dia 24, em 
Assembleia Geral de 

Campanha Salarial, na rua em 
frente à Regional Diadema, os 
metalúrgicos do ABC aprova-
ram propostas negociadas com 
as bancadas patronais do G8.2 
(Sicetel e Siescomet) Sindratar, 
Sifesp, Sindifupi, Sindicel, G3 
(Sindipeças, Sindiforja e Simpa) 
e G8.3 (Simefre e Sinafer). 

Todos esses grupos chega-
ram ao reajuste de INPC no va-
lor de 10,42% em parcela única, 
sendo que no G3 e no Sindicel 
foi possível chegar a 10,5%. 
Nessas bancadas os trabalha-
dores também terão garantida a 
renovação da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho). Também 

foi aprovada taxa negocial de 
4% para os não sócios.

Para os demais grupos foi 
aprovada entrega do aviso de 
greve. Entre eles o G10, que 
não fecha acordo com a FEM/
CUT (Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT) há cinco 
anos, e o G2 que tentou 
negociar parcela-
mento do INPC 
em três vezes. 
Os avisos de 
greves serão 
protocolados 
hoje. A partir 
da entrega, os 
patrões têm 48 ho-
ras para responder. 
(Confira a situação de cada 
grupo na tabela abaixo). 

Conquista 
O secretário-geral da Fe-

deração, Ângelo Máximo de 
Oliveira Pinho, o Max, ressal-
tou que só foi possível chegar 
a esses acordos por conta da 
intensa mobilização e dispo-
sição de luta da categoria. 

“Sabemos que 
este ano a cho-

radeira dos pa-
trões foi ain-
da mais in-
tensa, prin-
cipalmente 
quando saiu 

o  va lor  do 
índice, que ul-

trapassou os dois dígitos. 
Intensificamos a pressão 
nas mesas de negociação, 
apoiados pelos trabalhado-
res que se mobilizaram nas 
assembleias, nas portas das 
fábricas, e ajudaram a chegar 
a esse resultado positivo”.

O dirigente lembrou que 
haverá negociação permanente 
para garantir as novas cláusulas 
sociais no que diz respeito a 
nacionalização da produção 
de componentes, máquinas e 
equipamentos, e investimentos 
em novas tecnologias.

Respeito é bom! 
Durante a assembleia, o 

presidente do Sindicato, Wag-
ner Santana, o Wagnão, des-

tacou que nenhuma proposta 
que desrespeite os trabalha-
dores, como parcelamento 
do INPC, será aceita e que os 
patrões que não quiserem ter 
suas fábricas paradas devem 
procurar a Federação.

“Os patrões que apresen-
taram propostas absurdas ou 
que não sentaram para nego-
ciar podem ter suas fábricas 
paradas se não procurarem os 
representantes da FEM/CUT 
com propostas justas. Nossa 
luta será intensificada para 
que todo trabalhador tenha 
um bom acordo”, reforçou o 
presidente.

G2 - SINDIMAQ e 
SINAEES (máquinas, 
aparelhos elétricos, 
eletrônicos) 

G10 - (Fiesp e outros)

G10 - (Aeroespacial)

SIAMFESP (artefatos 
de metais não ferrosos)

SINIEM (Estamparia)

GRUPOS/SINDICATOS COM PROPOSTAS APROVADAS

GRUPOS/SINDICATOS 
COM AVISO DE GREVE

Categoria aprovou 
negociação de 

reajuste integral 
da inflação e 
renovação da 

Convenção Coletiva 
em oito bancadas. 

Os patrões que 
tentaram parcelar 

o INPC ou não 
apresentaram 

proposta 
receberão hoje o 

aviso de greve

G8.2 - SICETEL e SIESCO-
MET (trefilação e lami-
nação de metais ferrosos, 
esquadrias e construções 
metálicas)

Reajuste de 10,42% e re-
novação CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) por 
um ano. Siescomet aceita a 
cláusula de preferência de 
contratação para trabalha-
dores vacinados, a partir 
de janeiro de 2022 e a de 
nacionalização de com-
ponentes com negociação 
permanente. Sicetel não 
aceita a cláusula da vacina. 

Os grupos abaixo aprovaram preferência de contratação para 
trabalhadores vacinados, a partir de janeiro de 2022, e a inclusão da 

cláusula de nacionalização de componentes com negociação permanente.

SINDRATAR (refrige-
ração, aquecimento 
e tratamento de ar)
SIFESP (Fundição) 
SINDIFUPI (Funila-
ria a pintura) 

Os três sindicados 
patronais apresen-
taram reajuste de 
10,42% e renovação 
CCT (Convenção 
Coletiva de Traba-
lho) por dois anos. 

SINDICEL (condutores elé-
tricos, trefilação e lamina-
ção de metais não ferrosos)

Reajuste de 10,50% e 
renovação das cláusulas 
vigente por dois anos.

G3 - SINDIPEÇAS, SINDI-
FORJA e SINPA (autopeças, 
forjaria e parafusos)

Reajuste de 10,50%, 
renovação das cláusulas 
vigentes por dois anos.

G8.3 - SIMEFRE 
e SINAFER 
(artefatos de fer-
ro, metais e ferra-
mentas em geral, 
materiais e equipa-
mentos ferroviá-
rios e rodoviários)

Reajuste 
de 10,42%, 
renovação das 
cláusulas vigentes 
por um ano. 
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• Hamilton venceu o Gran-
de Prêmio da Rússia e 
chegou a 100 vitórias 
pela Fórmula 1. O hep-
tacampeão é o primeiro 
piloto da história a al-
cançar essa marca. 

• Depois de jogar bem na 
última partida, o meia 
Canti l lo deve ganhar 
mais uma chance com a 
camisa do Timão. Can-
tillo deve substituir Ga-
briel, que está suspenso.

• Próximo da zona do 
rebaixamento, o time do 
Santos tem uma sequên-
cia difícil no Brasileirão. 
O Peixe ainda não ven-
ceu sob o comando do 
técnico Carille.

• Palmeiras enfrenta o 
Atlét ico Mineiro pelo 
segundo jogo da semi-
final da Libertadores. O 
Verdão precisa de uma 
vitória ou empate com 
gols para chegar a final.
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Tribuna Esportiva

LIBERTADORES

Hoje - 21h30

Atlético-MG x Palmeiras
Belo Horizonte
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AS-
SEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABA-
LHADORES NA EMPRESA STAMPER 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS 
LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGI-
COS DO ABC convoca todos os trabalha-
dores na empresa STAMPER INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o número 72.818.875/0001-06, 
com endereço à Rua Luís Lawrie Reid, 283 
- Campanário, Diadema - SP, 09930-760, 
a participarem da Assembleia Específica, 
que será realizada no dia 30 (trinta) do mês 
de setembro de 2021 (quinta-feira), entre 
10h00 e 14h00 horas. Considerando que o 
país enfrenta a pandemia do coronavírus, 
e que para conter a disseminação da CO-
VID-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 (inter-
net). A ordem do dia será: a) apresentação 
de proposta referente a Participação nos 
Lucros e Resultados da empresa; b) autori-
zação para a direção do sindicato celebrar 
“Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e 
Aditivos; c) discussão e deliberação sobre a 
contribuição negocial como recurso essen-
cial 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 votação, que 
deverá ocorrer entre 10h00 e 17:00 horas 
deste dia, é: assembleia.smabc.org.br, que 
poderá ser acessado pelo endereço: www.
smabc.org.br. Encerrado o processo de vo-
tação eletrônica, os votos serão apurados e o 
resultado publicado no site do sindicato, no 
mesmo endereço eletrônico, em até um dia 
útil imediatamente posterior ao da assem-
bleia. Diadema - SP, 24 de setembro de 2021. 
Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

TRABALHADORES APROVAM AS NEGOCIAÇÕES DE PLR NA COFRES ANTERO E ACD CHAPAS
Na semana passada os com-

panheiros nas empresas Cofres 
Antero e ACD Chapas, ambas 
em Ribeirão Pires, aprovaram 
em assembleias os valores de 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados), negociados pelo 
Sindicato. 

Cofres Antero
Na última quarta-feira, 22, 

os trabalhadores na Cofres 

Antero votaram pelo valor de 
PLR negociado entre os repre-
sentantes dos Metalúrgicos do 
ABC e a direção da fábrica. A 
quantia será dividida em duas 
parcelas, sendo que a primeira 
será paga no próximo mês e a 
segunda, em março de 
2022. 

“Com as difi-
culdades que es-
tamos passando 

atualmente, é muito importan-
te que eles recebam a PLR, já 
que a inflação está corroendo 
os salários”, destacou o coorde-
nador da Regional de Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, 
Marcos Paulo Lourenço, o 

Marquinhos. 

ACD Chapas
Os trabalha-

dores na ACD 
Chapas se reuni-

ram pela primeira 
vez em assembleia 

com o Sindicato na 
sexta-feira, 24, e também 

concordaram com o valor 
negociado. A PLR será paga 
em uma única parcela no mês 
de outubro.

De acordo com Marqui-
nhos, essas assembleias mos-
tram que o Sindicato está 

preocupado com todos os me-
talúrgicos da região e também 
com questões mais amplas 
como o desenvolvimento da 
indústria local. 

 “Isso serve para mostrar 
que o Sindicato está atento, 
seja na questão da Campa-
nha Salarial, das PLRs, e até 
mesmo na questão do desen-
volvimento da indústria na 
nossa região. Esse primeiro 
contato foi muito positivo, os 
companheiros ficaram muito 
satisfeitos. Nossa ideia é estar 
sempre junto deles, não só 
nas negociações, mas também 
tendo uma atuação no dia a 
dia da empresa”.

 Nas assembleias também 
foi aprovada a taxa negocial. 
Os trabalhadores que ficarem 
sócios do Sindicato até 15 de 
outubro serão isentos da taxa.

acd chapas

cofres antero


