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13º SALÁRIO 
DEVE INJETAR 

R$ 3,6 BILHÕES 
NA REGIÃO
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Trabalhadores na base 
dos Metalúrgicos do 

ABC recebem R$ 427,2 
milhões dos recursos 

totais. Economista alerta 
que o ideal é priorizar a 

quitação de dívidas. 
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Caso encerrado
O Ministério Público Federal 
pediu o arquivamento do 
caso do triplex de Guarujá 
(SP), o que encerra o pro-
cesso contra o ex-presidente 
Lula. 

Comida com veneno
O Ministério da Agricultura 
divulgou um relatório reve-
lando que foram encontrados 
metais pesados e agrotóxicos 
proibidos em diversos ali-
mentos.

Realidade paralela
O otimismo de Paulo Guedes 
com a economia só mostrou 
a perspectiva dos mais ricos. 
Enquanto Guedes afirma que 
o PIB vai crescer, o país entra 
em retração.

Passaporte da vacina
O STF cobrou posição do 
governo sobre recomenda-
ção da Anvisa que exige o 
comprovante de vacinação 
contra a Covid-19 para via-
jantes entrarem no Brasil.

fotos: divulgação

Notas e recados

adonis guerra

A formação de mi-
litantes para trabalha-
dores na Mercedes, ini-
ciada em 19 de junho 
deste ano, foi concluída 
no último sábado, 4. 
Ministrada pelo de-
partamento de For-
mação do Sindicato, o 
ciclo teve 13 encontros 
virtuais e conclusão 
realizada de forma pre-
sencial no espaço Celso 

Daniel, ao lado da Sede. 
Ao todo, 30 traba-

lhadores na montadora 
das áreas de produção, 
administração, além de 
recém contratados, ve-
teranos e terceirizados 
concluíram o curso.  

O coordenador da 
representação na Mer-
cedes, Sandro Vito-
riano, destacou que 
esse aprendizado é es-

sencial para manter, 
progredir e expandir a 
organização no local de 
trabalho.

“Esse curso é de 
extrema importância 
para ensinar qual o 
papel do Sindicato no 
local de trabalho e para 
os companheiros en-
tenderem que não é só 
a luta por salários, mas 
também por direitos. 

Nós desempenhamos 
até um papel políti-
co dentro das fábricas 
para discutir todos os 
temas, e a extensão do 
Sindicato são os traba-
lhadores”. 

O dirigente ressal-
tou que foi possível per-
ceber, por meio dos re-
latos dos participantes, 
que o curso ajudou a 
expandir conhecimen-

tos. “Os companheiros 
acharam incrível, abriu 
a mente de muitos. O 
aproveitamento foi óti-
mo e o curso ajuda a 
formar futuros quadros 
do Sindicato”. 

Novas turmas serão 
criadas para o próximo 
ano. Os interessados 
podem procurar o re-
presentante da área 
para se inscrever. 

Na semana passada, tra-
tamos do risco de acidentes 
que algumas máquinas acar-
retam e de sua interdição 
quando se constata situação 
de “grave e iminente perigo” 
ao trabalhador. 

Acrescentamos que o TST 
(Tribunal Superior do Traba-
lho) confirmou recentemente 
a possibilidade de interdição 
destes equipamentos e que 
um fiscal do trabalho pode 
determinar a interdição até 
mesmo de uma empresa ou 
de máquinas que acarretam 

risco ao trabalhador. 
Hoje, podemos acrescen-

tar que também a Constitui-
ção do Estado de São Paulo 
prevê, em seu artigo 229, 
que, ao sindicato de traba-
lhadores é garantido requerer 
a interdição de máquina, de 
setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quan-
do houver exposição a risco 
iminente para a vida ou a 
saúde dos trabalhadores.

E acrescenta que, em con-
dições de risco grave ou 
iminente no local de traba-

lho, será lícito ao próprio 
trabalhador interromper suas 
atividades, sem prejuízo de 
quaisquer direitos, até a eli-
minação do risco.

O Brasil está entre os países 
com maiores índices de aci-
dentes de trabalho no mun-
do, em dados e estatísticas 
oficiais. Se considerarmos os 
vários infortúnios que acon-
tecem sem comunicação aos 
órgãos oficiais, tais números 
aumentariam ainda mais. 

O Estado deve atuar para 
garantir a saúde e a segurança 

dos trabalhadores nos am-
bientes de trabalho. Mas, se 
o poder público falhar, você 
e seu sindicato podem atuar 
para preservar a sua saúde. 

Fortaleça a CIPA no seu 
local de trabalho. Ela é fun-
damental nestas tarefas pre-
ventivas e na pressão aos 
patrões para investir em 
formas de prevenção dos 
acidentes.

Fique atento a isto e, 
diante de situações graves, 
acione a CIPA e o sindicato 
imediatamente.

CONSTITUIÇÃO DE SP AUTORIZA INTERDIÇÃO 
DE MÁQUINA QUE TRAZ GRAVE RISCO AO TRABALHADOR
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Trabalhadores na Mercedes concluem 
curso de formação de militantes 
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PAGAMENTO 
DO 13º SALÁRIO 

DEVE INJETAR 
R$ 3,6 BILHÕES 
NA ECONOMIA 

DA REGIÃO
Trabalhadores 

na base dos 
Metalúrgicos do 
ABC recebem R$ 

427,2 milhões dos 
recursos totais 

“A relevância 
econômica desse 

recurso só é possível 
graças à luta por 

direitos trabalhistas 
e previdenciários”

“É importante que 
aqueles que estão 
endividados usem o 
recurso para pagar 
dívidas já assumidas 
e assim evitar juros”
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R? Itens
Valor Médio 
unitário (R$)

Quantidade de produtos 
sobre o total de 

13º salário da região

Refrigerador Electrolux 
Duplex 260 l 1.689,00 2.136.296

Gol 1.0 
Flex 12V 5p 68.740,00 52.491

Smart TV LED 42" 
Philco Full HD 1.799,00 2.005.672

Apartamento novo 
2 dormitórios 360.000,00 10.023

O montante que de-
verá ser pago a 
título de 13º salá-

rio na região do ABC em 
2021 foi estimado em R$ 
3,6 bilhões, divididos em 
R$ 2,5 bilhões pagos aos 
trabalhadores com carteira 
assinada e R$ 1,1 bilhão aos 
aposentados e pensionistas 
da Previdência Social. A 
região do Grande ABC 
participa com cerca de 
1,6% de todo 13º salário 
pago no país, estimado em 
R$ 232,6 bilhões para 2021. 

Os cálculos foram rea-
lizados pela Subseção do 
Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos) 
no Sindicato e reuniram 
dados da Rais (Relação 
Anual de Informações So-
ciais), do Novo Caged (Ca-
dastro Geral de Emprega-
dos e Desempregado) e da 

Previdência Social, todos 
fornecidos pelo Ministério 
da Economia. 

O estudo não leva em 
conta os assalariados sem 
registro em carteira, os au-
tônomos ou trabalhadores 
que possuem outras formas 
de inserção no mercado 
de trabalho que, eventu-
almente, recebam algum 
recurso como abono de 
final de ano, já que não há 
dados disponíveis sobre 
esses rendimentos. 

13º na base dos 
Metalúrgicos do ABC

Os trabalhadores na 
base dos Metalúrgicos do 
ABC recebem R$ 427,2 mi-
lhões dos recursos totais de 
13º salário em 2021, mon-
tante esse que, segundo o 
Dieese, exerce forte papel 
no desempenho positivo da 
economia local no período 
de festas de final do ano.

1,275 milhão receberam 
De acordo com o le-

vantamento, na região, um 
total de 1,275 milhão de 
pessoas são beneficiadas 
com o pagamento do 13º 
salário, sendo 769,9 mil 

trabalhadores com carteira 
assinada e 504,6 mil be-
neficiários da Previdência 
Social. 

Relevância econômica
 “A relevância econômi-

ca desse recurso de R$ 3,6 
bilhões só é possível graças 
à luta por direitos traba-
lhistas e previdenciários, à 
luta dos sindicatos lá atrás 
para transformar o 13º em 
uma legislação. Precisamos 
valorizar essa conquista”, 
lembrou o coordenador da 
Subseção do Dieese, Luís 
Paulo Bresciani. 

 “Essa relevância tam-
bém pode ser medida pela 
ausência, ou seja, sem 3,6 
bilhões muitas famílias es-
tariam ainda mais pobres, 
dívidas não seriam pagas, 
festa de Natal não seriam 
feitas, presentes não seriam 
entregues e viagens não 

seriam possíveis. Se não ti-
véssemos conquistado esse 
valor, nos faria uma imensa 
falta economicamente e 
também socialmente”, con-
cluiu o coordenador. 

Prioridades 
A economista Zeíra 

Camargo, responsável pelo 
levantamento, alertou que 
o valor deve ser utilizado 
prioritariamente para a 
quitação de dívidas. “É im-
portante que aqueles que 
estão endividados usem o 
recurso para pagar dívidas 
já assumidas e assim evitar 
juros. Em segundo lugar, 
deve-se guardar parte para 
compromissos do início 
do ano, como impostos e 
matrículas escolares. E, se 
for possível, sabemos que 
é difícil diante da atual 
situação da inflação que 
tem corroído o poder de 
compra dos trabalhadores, 
reservar uma parcela para 
aproveitar as festas de final 
de ano e férias”. 

Uma pesquisa realizada 
pela Serasa Experian, re-
velou que, nos últimos 12 
meses, 75% das famílias no 
país estão endividadas.



*um brinde (caneca ou squeeze) por CPF.
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• O São Paulo garantiu 
a permanência na pri-
meira divisão. O Tri-
color afastou qualquer 
possibilidade de rebai-
xamento após vencer o 
Juventude nesta semana.

• O Santos atingiu a pon-
tuação necessária para 
continuar na série A do 
Brasileirão. O time da 
Vila Belmiro não pode 
mais ser rebaixado ma-
tematicamente.

• O Palmeiras avaliou 
a contratação de um 
goleiro para compor 
elenco. Após a saída 
de Jailson, o Verdão 
busca reforçar o setor, 
Marcelo Lomba é uma 
das opções.

• A direção do Atlético 
Mineiro ofereceu o ata-
cante Diego Costa para 
o Corinthians. O time 
paulista busca um ata-
cante que não custe tan-
to aos cofres do clube.

• O meio-campo Paulinho 
agendou uma conversa 
com o Corinthians para 
oficializar seu retorno 
ao clube. O atleta jogou 
no Timão entre 2010 e 
2013.
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Brindes estão 
disponíveis 

nas regionais
Os brindes da Campanha “Atualiza Compa” já estão 

disponíveis nas regionais Diadema e Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra. O trabalhador que fizer a atua-
lização cadastral ou quem já participou da campanha 
e ainda não retirou o brinde poderá retirá-lo nos dois 
endereços, além da Sede.

A atualização pode ser feita de forma virtual pelo 
aplicativo ‘Metalúrgicos do ABC’ ou pelo site www.
smabc.org.br até a próxima sexta-feira, 10.

O sócio poderá escolher uma caneca ou uma sque-
eze. Será disponibilizado apenas um brinde por CPF. 
Quem faz a atualização recebe um e-mail de confirma-
ção com o prazo para retirada do brinde.

Quem se sindicalizar até o dia 10 também terá direito 
ao brinde.

Endereços 
A Regional Diadema fica na Avenida Encarnação, 

290 – Piraporinha. A Regional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, na Rua Felipe Sabbag, 149 - Centro 
de Ribeirão.

Atualiza,Compa!


