RETROSPECTIVA 2021
retrospectiva 2021

Nº 4873 • SEXTA-FEIRA • 17 DE DEZEMBRO DE 2021 • SMABC.ORG.BR
foto: adonis guerra

Na luta
por um
novo
tempo
Após mais um ano
difícil, os Metalúrgicos
do ABC mantiveram
a unidade, obtiveram
conquistas e ajudaram
os mais vulneráveis.
2022 vem aí trazendo
esperança para a
classe trabalhadora.
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2.

RESGATAR A
DIGNIDADE
EM 2022

C

hegamos ao fim de
mais um ano “diferente” e desafiador.
Depois de muitos
momentos difíceis, estamos
experimentando, aos poucos,
a sensação de uma quase volta
à normalidade, com o arrefecimento da pandemia devido
ao avanço da vacinação no
Brasil.
Ainda que tardia – poderíamos ter sofrido bem menos
se não fosse a demora do
governo federal em adquirir
os imunizantes – a vacinação
no Brasil está diminuindo
efetivamente o número de
casos e de mortes por Covid-19, graças especialmente
à eficiência do SUS (Sistema
Único de Saúde), presente
em todo o País, mesmo nas
localidades mais distantes e
de difícil acesso.
Além do controle da pandemia, outro destaque positivo deste ano em relação
ao anterior foi o fato de que
nossa categoria parou de diminuir e até mesmo cresceu
em relação ao ano passado.
Houve contratação no setor
de caminhões, o que nos traz
um alívio, especialmente num
momento em que os números do desemprego no País
seguem assustadores.
Em que pese o setor automotivo ter sido duramente
afetado pelo problema mundial da falta de semicondutores - uma consequência da
pandemia dado o aumento
da demanda de produtos
para o home office, como
computadores e smartphones, concorrentes na compra
desses componentes - conseguimos, com a adoção de
instrumentos de flexibilização, reduzir o impacto sobre
os trabalhadores, evitando as
demissões em massa.
Outra conquista foi a nossa
Campanha Salarial, ainda mais
dura e exaustiva neste ano devido ao altíssimo índice de inflação que tivemos no período.
Mesmo sem aumento real, garantir a reposição integral pelo
INPC para a quase totalidade
da categoria, neste cenário, foi
bastante positivo, resultado do
empenho dos companheiros.
Fica evidente, neste balanço, que tivemos um 2021
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melhor que o ano anterior, em
diversos aspectos, o que deve
ser valorizado e comemorado.
No entanto, sabemos que,
apesar de conquistas importantes, temos um caminho
longo a seguir. Infelizmente,
não houve uma melhora na
economia brasileira, no geral.
Muito menos, para todos.
Muita coisa precisa ser
resolvida no Brasil. A economia precisa voltar a gerar
emprego. Precisamos parar de
ver famílias inteiras nas ruas cena a cada dia mais comum
-, porque as pessoas não conseguem emprego, nem pagar
contas, manter seus aluguéis,
nem mesmo comer. Aquele
índice de inflação que tanto
dificultou nossa Campanha
Salarial também ajudou a
tirar do prato de boa parte da
população até mesmo itens
básicos de alimentação.
Se tem uma coisa que não
mudou neste País é para
quais interesses esse governo
administra, para quem ele faz
a gestão dos recursos do Estado. Com certeza, não é para
o povo. A gestão criminosa e
desastrosa da Petrobras, por
exemplo, gerou como consequência o aumento exorbitante dos combustíveis e, dos
demais produtos, tudo para
garantir o lucro dos acionistas, em sua maioria grandes
investidores internacionais,
grupos econômicos europeus
e americanos. Governa-se
para uma pequena elite e o
resultado é o aumento da
pobreza e da fome.
O combate à fome, aliás,
foi um dos nossos focos neste
ano de 2021. Intensificamos
as campanhas de arrecadação
de alimentos e, como sempre,
pudemos contar com uma
efetiva participação solidária
da categoria.
Outro exemplo é a populista PEC dos Precatórios, em
que a pretexto de oferecer
um necessário auxílio emergencial, o governo faz isso
às custas daqueles que têm
direitos a receber do Estado.
Lembremos que precatórios
são resultado de processos
ganhos na Justiça contra o
Estado, muitos são de trabalhadores que ganharam
processo contra o INSS, por
exemplo.
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O próximo ano, no entanto, é um ano de oportunidades. Muitas mudanças para
melhor poderão ocorrer, mas
elas passam por todos nós e
por nossa mobilização. Coragem para lutar por um país
mais justo é uma das marcas
dos Metalúrgicos do ABC e
sabemos que em 2022 estaremos juntos mais uma vez na
luta por esse objetivo.
Em nossa categoria, majoritariamente voltada para o
setor automotivo, temos que
pensar na pauta ambiental e
nas mudanças que ela trará
para o setor. Não podemos
ficar dependentes, nem permitir que a produção automobilística no Brasil seja extinta.
As empresas estão investindo
na nova motorização elétrica
em seus países de origem
– EUA, China e no continente Europeu - relegando
ao hemisfério sul o papel de
simples consumidores. Isso
significaria jogar no lixo toda
uma indústria que sempre
foi muito importante para a
economia brasileira.
Consciente deste cenário,
o Sindicato tem se dedicado
ao debate acerca do carro
híbrido etanol-elétrico, uma
oportunidade não só para
nossa categoria e região, mas
para todo o Brasil. Esta é uma
tecnologia da qual o País detém 100% do conhecimento,
com capacidade de se tornar,
inclusive, base exportadora
destes veículos para países
que não estão sendo beneficiados com investimentos
por parte das montadoras.
Este deve ser o foco da nossa
ação imediata, já projetando
os próximos anos.
Aos companheiros e companheiras desejamos o merecido descanso de fim de ano,
depois de um 2021 de tantas
dificuldades e superações.
Nestas festas, já poderemos
ficar mais perto e mais juntos
daqueles que amamos, sempre atentos para os cuidados
de higiene e saúde. Vamos
aproveitar para renovar as
energias e nos preparar para
os próximos desafios. A todos
um Feliz Natal e um 2022 de
mudanças para novos e melhores tempos.
Wagner Santana
Presidente

/SMABC

SINDMETALABC @SMABC

www.smabc.org.br | imprensa@smabc.org.br
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janeiro

Ano começa
com luta e
solidariedade

Efeito dominó
O Sindicato alertou que o
fechamento da Ford no Brasil
teria efeito dominó e poderia
atingir mais de 200 mil postos
de trabalho, segundo cálculos
feitos pelo Dieese, que incluem
também os reflexos do encerramento das atividades da planta
em São Bernardo em 2019.
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Fórum Social Mundial
Os Metalúrgicos do ABC
participaram da versão virtual
do Fórum Social Mundial para
debater a luta sindical. Entre as
presenças ilustres, estiveram o
ex-presidente Lula e a ativista
antirracista Angela Davis.
Ato “Fora, genocida!”
Os Metalúrgicos do ABC,
movimentos sindicais, sociais e
partidos políticos promoveram
carreata pelas cidades da região
pedindo o impeachment de Bolsonaro e exigindo a vacinação
em massa contra a Covid-19.
Luta na Arteb
Os trabalhadores na Arteb,
em São Bernardo, pararam a
produção contra as demissões
na fábrica. Após as mobilizações,
foi aprovado acordo, negociado
pelo Sindicato, que garantiu
direitos e cessou as demissões.

Pela garantia
de empregos
e direitos

Por Auxílio Emergencial
A CUT e 207 entidades
lançaram campanha por Auxílio Emergencial até o final
da pandemia. E alertaram que,
com o fim do benefício, mais
de 17 milhões de brasileiros
poderiam ser jogados para
abaixo da linha da pobreza.
Futuro da Toyota
em São Bernardo
Trabalhadores na Toyota
participaram de assembleias
com representantes dos Metalúrgicos do ABC para definir
as discussões sobre o futuro da
planta no município.
Apoio aos petroleiros
Os Metalúrgicos do ABC
participaram de ato dos petroleiros na Bahia, por emprego
e soberania. A ação reuniu
dirigentes das centrais sindicais, de movimentos sociais e
de diversas categorias, além de
parlamentares.

divulgação

fevereiro

Mobilização na Nakata
Trabalhadores na Nakata
iniciaram processo de luta
após a direção da fábrica anunciar o fechamento da planta em
Diadema. A empresa se mostrou irredutível e o Sindicato
negociou indenização para os
companheiros.
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Luta e
esperança

ESPECIAL MULHERES:

ELAS ESTÃO NA MIRA

Prevenção contra Covid-19
Diante do avanço da Covid-19, o Sindicato procurou as
empresas e orientou a categoria
que, se os casos de Covid-19 não
diminuíssem, os trabalhadores
deveriam deixar de ir para as
fábricas.

DO DESEMPREGO

Na pandemia as mulheres foram as mais afetadas pelo desemprego, muitas
chefes de família seguem sem auxílio emergencial e sem perspectivas
Página 3
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Por emprego e vacina
Representantes do Sindicato, da IndustriALL-Brasil e das
centrais sindicais se reúnem
com o presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira,
em Brasília, para cobrar vacina
contra a Covid-19 e empregos.
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GENTE QUER COMER

GENTE QUER SER FELIZ
Caetano Veloso

Foco no
combate
à fome

Sindicato intensifica campanha de arrecadação de alimentos
para ajudar quem ficou sem renda com a pandemia.
Página 3
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Lula livre
Lula fez no Sindicato o primeiro pronunciamento após o
STF anular todas as suas condenações. Antes da coletiva de imprensa, o ex-presidente criticou o
governo Bolsonaro, Sérgio Moro
e lembrou que é preciso cuidar
do povo e da economia do país.
Quem tem fome tem pressa
Os Metalúrgicos do ABC
abriram o mês intensificando
a campanha de arrecadação
de alimentos. A categoria
se mobilizou para ajudar as
pessoas mais necessitadas e
afetadas pela pandemia.
Dia Mundial da Saúde
Em entrevista à Tribuna,
no Dia Mundial da Saúde, o
deputado federal (PT-SP) e ex-ministro da Saúde, no governo
Dilma, Alexandre Padilha,
falou sobre os impactos do
aumento da insegurança alimentar na população brasileira.
Linha da pobreza
A Tribuna noticiou que o
número de brasileiros vivendo
abaixo da linha da pobreza
aumentou em 17,5 milhões, e
em fevereiro de 2021 chegou a
27 milhões. O governo federal
reduziu o auxílio emergencial
de R$ 600 para R$ 250.
1º Encontro da Indústria 4.0
O 1º Encontro da Indústria
4.0 – Metalúrgicos do Brasil e
dos Estados Unidos, definiu
a criação de um Grupo de
Trabalho para aprofundar o
tema. O debate online foi organizado pelos Metalúrgicos
do ABC e UAW.
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Mulheres na pandemia
No mês das mulheres, a Tribuna noticiou que elas foram as
mais prejudicadas com a perda
de trabalho durante a pandemia, no Brasil e no mundo.
Globalmente, as perdas de emprego das mulheres somaram
5% contra 3,9% dos homens,
segundo a OIT.
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Trabalhador
de olho no
futuro

NOVA DIRETORIA
É ELEITA

No 6º Congresso, entidade debate novos desafios, com geração
de emprego e renda de qualidade aos trabalhadores cooperados
Página 3
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A VOLTA DO DRAGÃO DA INFLAÇÃO

junho

Pelo direito
à vida

Alta no custo de vida, desemprego e falta de políticas do
governo penalizam cada vez mais as famílias brasileiras.
Inflação em maio teve a maior alta em 25 anos.
Página 3
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62 anos do Sindicato:
Combustível a preço justo
Em comemoração aos seus
62 anos de luta, o Sindicato
organizou o ato “Combustível a
preço justo”. Sócios e motoristas
de aplicativos puderam abastecer seus veículos a R$ 3,50 o litro,
preço tido como justo pela FUP.
Congresso Unisol
A Unisol, Central de Cooperativas e Empreendimentos
Solidários, realizou seu 6°
congresso e elegeu uma nova
diretoria. Entre os desafios da
nova gestão está a viabilidade
econômica necessária para o
avanço das cooperativas.

SMAB

de
junho

Dia do trabalhador
Os Metalúrgicos do ABC
abriram o mês com carreatas
solidárias arrecadando alimentos, produtos de higiene e
limpeza para as pessoas mais
necessitadas. A carreata também foi uma forma de protesto.
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Lula em Diadema
O ex-presidente Lula esteve na Uniforja, em Diadema,
conversando com os trabalhadores. Lula destacou a importância da defesa da indústria
nacional para a geração de
empregos e renda ao povo
brasileiro.
Campanha Salarial 2021
Em plenária estadual online, a FEM/CUT aprovou os eixos para a Campanha Salarial
de 2021. O tema definido foi:
“Campanha Salarial 2021 É +,
+ salário, + vacina, + emprego,
+ direitos, + unidade”.
Copa América Mata-mata
Depois que Bolsonaro
aceitou a realização da Copa
América no Brasil, a Tribuna
conversou com o jornalista
esportivo Juca Kfouri, que
afirmou que a realização do
evento acrescentaria mais
problemas ao país por conta
da pandemia.

SMAB
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Live CPI da Covid
O Sindicato promoveu live
com os senadores e médicos
sobre os rumos da CPI da Covid-19. Ao longo do ano foram
realizadas lives que debateram
variados temas.
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500 mil mortos
Os brasileiros foram às ruas
para se manifestar contra o
governo Bolsonaro, em 18
de junho, dia em que o Brasil
chegou a 500 mil mortes em decorrência da Covid-19. A mobilização teve como foco pedir
o impeachment do presidente e
vacina para a população.
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Tribuna:
50 anos
mobilizando
a categoria

Haddad no ABC
O ex-prefeito de São Paulo
veio à região visitar as fábricas
junto com os Metalúrgicos do
ABC. Fernando Haddad conversou com os trabalhadores em
São Bernardo e Diadema para
ouvir as demandas da categoria.
50 anos de Tribuna
No final do mês a Tribuna
Metalúrgica completou 50
anos de existência. Criada
em 1971, tinha como objetivo
informar os trabalhadores,
sendo a voz das fábricas, além
de mobilizar a categoria.
Festival Rock ABC
Inocentes, uma das mais
imp or t antes bandas do
punk rock nacional, foi a
principal atração da 3ª edição do Festival Rock ABC,
promovido pelo Sindicato.
O evento também foi palco
para bandas independentes
da região.

agosto

Luta por
direitos e
contra o frio

Entrevista Guido Mantega
O economista Guido Mantega, ministro da Fazenda nos dois
mandatos de Lula, conversou
com a Tribuna sobre a alta da
inflação que assombra os brasileiros. Ela alcançou 0,96% em
julho, maior resultado para o mês
desde 2002.
Nova diretoria da FEM/CUT
Os delegados e delegadas
elegeram durante a 8ª Plenária
Estadual da FEM/CUT a nova
direção da entidade. Erick da
Silva, ex-presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Carlos,
foi eleito para presidir a Federação dos Metalúrgicos de SP.
Na Luta Contra o Frio
Em mais uma ação de solidariedade, o Sindicato lançou a
campanha “Na Luta Contra o
Frio” para arrecadar cobertores e
agasalhos junto aos trabalhadores
da base e ajudar as pessoas mais
necessitadas na região.
Emprego é o pódio para PCD
Com o início das Paralimpíadas,
no fim do mês, a Tribuna levantou as dificuldades e desafios
das pessoas com deficiência
para conquistar uma vaga no
mercado de trabalho. A matéria
comparou o emprego com uma
medalha de ouro.

ari paleta
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Kombi ao Padre Julio
Os Metalúrgicos do ABC
entregaram ao Padre Julio
Lancellotti uma kombi seminova comprada por meio
de uma vaquinha virtual. O
veículo servirá para ajudar
no atendimento à população
em situação de rua.
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Educação
transformadora

Indústria 4.0
Os Metalúrgicos do ABC,
em parceria com o Dieese e
a Unesp, iniciaram um ciclo
de palestras sobre a Indústria
4.0, buscando aprimorar os
conhecimentos e qualificar os
dirigentes sindicais para debater o tema nas empresas.
Grito dos Excluídos
No dia 7, os Metalúrgicos
do ABC se reuniram a milhares de brasileiros em ato contra o governo. As manifestações se uniram ao tradicional
Grito dos Excluídos, realizado
há 27 anos.
5 Anos de Golpe
Quando o golpe contra a
ex-presidenta Dilma Rousseff
completou 5 anos, foi lançado
no Sindicato o livro “Brasil: 5
Anos de Golpe e Destruição”.
Participaram Lula, Dilma, políticos e representantes de movimentos sociais e sindicatos.
Vitória na
campanha salarial
A categoria aprovou a proposta dos grupos que apresentaram reajuste salarial pelo
INPC (10,42%) em parcela
única. Paras as demais bancadas patronais, foi aprovada a
entrega do aviso de greve.

outubro

Defesa
dos mais
vulneráveis

Lula em Diadema
O mês começou com a visita
do ex-presidente Lula, junto aos
Metalúrgicos do ABC, à fábrica
Delga, em Diadema. Lula destacou a importância de políticas
voltadas à geração de emprego
e renda.
Outubro Rosa Solidário
A Comissão das Metalúrgicas do ABC organizou campanha focada na saúde da mulher
e em arrecadar itens de higiene
pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Durante todo o mês, foram
realizadas palestras nas fábricas.
Convenção Coletiva
O Sindicato e a FEM/CUT
assinaram as CCTs, conquistadas após longo processo de
negociação com as bancadas
patronais. A mobilização da
categoria garantiu a reposição
da inflação e renovação das
cláusulas sociais.
Meninos e Meninas de Rua
A Tribuna denunciou os
ataques sofridos pela ONG
‘Meninos e Meninas de Rua’,
que recebeu mandado de despejo da prefeitura de São Bernardo. A instituição, desde a
década de 80, atende mais de
300 crianças e adolescentes.
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Consciência
é a palavra
do mês

Crise dos semicondutores
A Tribuna detalhou o
agravamento da crise global
dos semicondutores, que tem
afetado a produção industrial
no Brasil, especialmente o
setor metalúrgico. O Sindicato buscou alternativas para
a manutenção dos empregos.
Para alavancar
a indústria
O Sindicato e a UFABC
firmaram termo de cooperação inédito com o objetivo
de traçar estratégias para alavancar a indústria na região.
O documento foi assinado na
sede da Universidade.
Consciência Negra
Os Metalúrgicos do ABC
participaram da 18ª Marcha
da Consciência Negra de SP,
pelo fim do racismo e do atual governo. Foram realizados
atos em mais de 120 cidades
no Brasil e no exterior.
4 anos de reforma
Trabalhista
O Sindicato debateu em
uma live os impactos dos
quatro anos da reforma Trabalhista. Mudança na legislação retirou direitos e não retomou a economia, conforme
prometido.

dezembro

A democracia
resiste

2 anos da reforma
da Previdência
Os Metalúrgicos do ABC
debateram com especialistas
os prejuízos da reforma da
Previdência apresentada no
governo Temer e aprovada
pelo governo Bolsonaro,
que completou dois anos de
vigência.
“Marighella” no Sindicato
A exibição do longa “Marighella” no Sindicato foi um ato
político. O evento contou com
a presença de lideranças políticas, sociais, atores do elenco,
do filho e da neta do guerrilheiro, e do ex-presidente Lula.
“Atualiza, Compa!”
Foi encerrada em dezembro a campanha “Atualiza,
compa!”. Lançada para todos
os sócios e sócias atualizarem
seu cadastro e facilitar o acesso
aos benefícios, convênios e
parcerias do Sindicato.
13º salário
Levantamento da Subseção
do Dieese apontou que o pagamento do 13º salário injetaria
R$ 3,6 bilhões na economia
da região e que a base dos
Metalúrgicos do ABC recebeu
R$ 427,2 milhões dos recursos
totais.
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