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Atualize seu cadastro no 
aplicativo Metalúrgicos 
do ABC ou no site www.
smabc.org.br para 
facilitar o seu acesso aos 
benefícios, convênios e 
parcerias do Sindicato. 

Devido à procura 
de companheiros e 

companheiras, o Sindicato 
faz uma nova chamada para 

a atualização cadastral de 
sócios e sócias que ainda não 

participaram da campanha. 

Se ainda não é sócio ou sócia, 
filie-se e venha fortalecer a luta.

Atualize Aqui!
Atualiza,Compa!

Quem ficou com pendência no sistema ou não retirou o 
brinde na etapa anterior também pode resolver agora. 

Converse com o CSE na fábrica 
ou assessoria na sua Regional.

A entrega dos 
brindes será até 

30 de junho.

hoje é o último diaescolha um brinde*!
Participe
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Justiça para Genivaldo
A ONU cobrou a PF e o MP 
por investigação da morte de 
Genivaldo. Para Organiza-
ção, apurações devem cum-
prir normas internacionais de 
direitos humanos. 

População insatisfeita
A maioria dos beneficiários 
do Auxílio Brasil está insatis-
feita com o valor do benefício 
e afirma que ele não influi 
em seu voto para presidente. 

Situação econômica 
Segundo pesquisa Datafolha, 
53% dos brasileiros conside-
ram que a situação econô-
mica tem "muita influência" 
na sua decisão de voto. Para 
52% a economia piorou. 

Defesa das urnas 
Trabalhadores na área de 
tecnologia escreveram o 
livro “Tudo o que você sem-
pre quis saber sobre a urna 
eletrônica brasileira”. A obra 
deverá ser lançada em julho. 
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Notas e recados

Hoje acaba o prazo do go-
verno para entrega das decla-
rações de Imposto de Renda de 
Pessoa Física. O que se vê é que 
cada vez mais os trabalhadores 
passam a pagar o imposto, 
mesmo que com baixa capa-
cidade contributiva, princípio 
contrário à própria Constitui-
ção Federal, que garante que os 
tributos devem ser graduados 
conforme a capacidade econô-
mica do contribuinte.

Segundo estudo do SINDI-
FISCO (Sindicato dos Audi-

tores Fiscais), apesar de pro-
messas contrárias, o governo 
Bolsonaro havia acumulado 
uma defasagem de 24% so-
mente até março deste ano, a 
maior já medida em todos os 
últimos governos.

A última correção da tabela 
do Imposto de Renda aconte-
ceu durante o governo Dilma 
Rousseff, em 2015, e desde 
então a defasagem atinge 50%. 
Sendo assim, os trabalhadores 
deveriam ser isentos com ren-
da abaixo de R$ 2.856 e não 

de R$ 1.904, de acordo com 
cálculos da Subseção Dieese 
no nosso Sindicato. 

De fato, um trabalhador 
sem dependentes e com renda 
mensal de R$ 3.000, paga hoje 
R$ 61,08 de Imposto de Renda. 
Caso a tabela fosse corrigida, 
esse trabalhador estaria isen-
to. Para um trabalhador com 
renda de R$ 5.500 mensais, o 
desconto pago como Imposto 
de Renda é de R$ 470,18. Com 
a correção da tabela, o valor 
cairia para R$ 201,82.

No primeiro exemplo, o 
trabalhador contribui com 
R$ 814 a mais durante o 
ano, e no segundo, paga R$ 
3.577. São recursos salariais 
claramente desviados de sua 
finalidade essencial, que é 
o atendimento de suas ne-
cessidades e da sua família, 
além de serem recursos que 
deixam de movimentar a 
economia de todas as cidades 
brasileiras. São distorções 
que precisam ser corrigidas 
com urgência.

O LEÃO DO IR 
E OS NOSSOS 
SALÁRIOS
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Reajuste pelo INPC
Na negociação ficou estabe-

lecido que todo ano o valor da 
PLR será reajustado pelo INPC 
do ano anterior. A primeira 
parcela será paga em junho e 
a segunda, em fevereiro. Os 
trabalhadores também apro-

varam a contribuição negocial. 
Na negociação também 

houve mudança no vale ali-
mentação, que passará a ser 
corrigido em setembro pelo 
INPC do período da Cam-
panha Salarial, não mais em 
janeiro do ano seguinte como 
era antes. 

União pra 
mudar os rumos do país 

Claudionor aproveitou a 
oportunidade para lembrar 
aos trabalhadores que o ce-
nário deixado pela reforma 
Trabalhista prejudica as nego-
ciações e que é preciso união 

para melhorar o país. 
“A reforma Trabalhista 

foi um desastre para a classe 
trabalhadora. Ela prometia 
que ia gerar mais empre-
go, mas gerou subempregos, 
pessoas que têm dois ou três 
trabalhos para sobreviver, 
gerou o trabalho intermitente, 
vulnerabilidade social e isso o 
Sindicato sempre avisou. Este 
cenário prejudica as nossas 
negociações. Precisamos lutar 
para melhorar este país e sair 
dessa situação de miséria, 
é preciso consciência para 
resgatar a dignidade da classe 
trabalhadora no Brasil”. 

TRABALHADORES NA DELGA CONQUISTAM 
ACORDO DE PLR POR CINCO ANOS
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Na negociação ficou estabelecido que a cada ano o valor da PLR será reajustado pelo INPC

“A maior conquista 
é a organização, 

respeito e confiança 
do conjunto de 
trabalhadores. 

Sem isso, não se 
consegue nada”

“Mais uma vez 
demonstramos 
que quando os 

trabalhadores estão 
unidos é possível 
chegar cada vez 

mais longe”

Em assembleia realizada 
na Delga, em Diade-
ma, na última sexta-

-feira, 27, os trabalhadores 
aprovaram o acordo de PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) válido por cinco 
anos, negociado pelo Sindicato 
com a direção da fábrica. 

O secretário-geral do Sin-
dicato, Claudionor Vieira, 
CSE na Delga, ressaltou a 
importância do acordo de 
longo prazo que só é possível 
quando existe um grau de 
amadurecimento entre as 
partes e onde há organização 
do conjunto de trabalhadores 
e trabalhadoras. 

“Um acordo de longo prazo 
permite olhar para o futuro e 

discutir novos investimentos, 
novos produtos e ter previsi-
bilidade, permite discutir para 
além da PLR. A maior con-
quista é a organização, respeito 
e confiança do conjunto de 
trabalhadores. Sem isso, não 
se consegue nada”. 

Claudionor lembrou que 
tudo na empresa foi conquista-
do com luta, como o plano de 
cargos e salários, as 40 horas 
semanais, entre outras.

 
Projeções positivas 

O coordenador do CSE 
na fábrica, Diego Goulart 
Santos Ribeiro, reforçou que 
o acordo traz segurança para 
o futuro. 

“Esse acordo traz uma 
mensagem de que as proje-
ções são positivas, empresa 
nenhuma faz um acordo de 
cinco anos se tem projeção 
negativa. Foi uma negociação 
muito boa e o fato de sermos 
organizados com um Sindicato 
forte foi muito positivo, mais 
uma vez demonstramos que 
quando os trabalhadores estão 
unidos é possível chegar cada 
vez mais longe”. 
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• Os seis jogadores con-
vocados para a seleção 
que disputaram a final 
da Liga dos Campeões 
devem chegar hoje para 
se juntar ao elenco na 
Coreia do Sul.  

• O São Paulo pode ter até 
meio time de desfalques 
no próximo sábado con-
tra o Avaí por suspensões 
e lesões, além da convo-
cação de Arboleda pela 
seleção do Equador. 

• O Corinthians aguarda 
punição por atos racistas 
de torcedores do Boca. 
Os times voltam a se en-
frentar e a expectativa é 
de veto parcial ou total ao 
público argentino. 

• Com a primeira sema-
na livre em dois meses, 
Bustos disse que vai tra-
balhar o Santos para 
melhorar em todas as 
áreas, principalmente na 
criação de jogadas de 
perigo. 

• O Palmeiras terá que 
mexer no setor defensivo 
após a substituição de 
Murilo e as convocações 
do paraguaio Gustavo 
Gómez e do chileno Ben-
jamín Kuscevic. 
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Tribuna Esportiva
adonis guerra

Metalúrgicos do ABC lançam Comitê de Luta 
para organizar a categoria por um Brasil melhor

Companheiros e companheiras de 
diversas fábricas da categoria partici-
param na noite da última sexta-feira, 
27, do lançamento do Comitê de Luta 
dos Metalúrgicos do ABC. O objetivo 
do Comitês lançados pela CUT é am-
pliar o diálogo com os trabalhadores 
para organizar a luta por um Brasil 
melhor. 

O presidente do Sindicato, Moisés 
Selerges, lembrou que a ideia é atuar 
em conjunto com a demais categorias. 
"Este Comitê de Luta não pode ser ape-
nas dos Metalúrgicos do ABC, temos 
que trabalhar com a CUT para que seja 
de toda a classe trabalhadora ajudando 
nos debates que forem necessários. 
Com a nossa militância, com a nossa 
garra, com a história de luta que nosso 
Sindicato tem, seremos vitoriosos". 

“Um espaço de escuta, solidarieda-
de, organização e luta por um Brasil 

melhor. Um lugar para receber toda 
a população e que todos os sindicatos 
da CUT devem criar”, reforçou o pre-
sidente da CUT, Sérgio Nobre. 

Durante a atividade, os traba-
lhadores aprovaram a nomeação do 
companheiro André Nascimento, o 
Cabelo, trabalhador e CSE na Dura 
Automotive, como coordenador do 
Comitê. 

“O Comitê de Luta dos Metalúr-
gicos do ABC será muito importante 
para ajudar a manter a democracia no 
Brasil, evitar o erro de 2018 e garantir 
os direitos da classe trabalhadora”, 
declarou o coordenador.

 Próximos passos 
André explicou que o Comitê irá 

se reunir com os coordenadores dos 
CSEs nas montadoras e nas Regionais 
do Sindicato para juntos decidirem os 

próximos passos. “A ideia é atingir lo-
cais periféricos onde os trabalhadores 
não são enxergados por esse desgover-
no”, completou.

 
Fim à violência policial 

O presidente do Sindicato expressou 
sua indignação diante de dois graves 
acontecimentos na semana. A morte de 
Genivaldo de Jesus Santos, um homem 
negro de 38 anos que sofria de esqui-
zofrenia e morreu sufocado após ser 
trancado no porta malas por policiais 
rodoviários federais, em Sergipe. E as 
23 mortes na Vila Cruzeiro, no Rio de 
Janeiro, durante uma ação policial. 

“Não podemos aceitar esse tipo de 
coisa. A criação dos comitês é também 
para que neste país não aconteça mais 
o que está acontecendo, o papel do 
comitê é lutar para que essas injustiças 
não aconteçam”. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS 
TRABALHADORES NA EMPRESA WAELZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da 
empresa WAELZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
12.763.658/0001-34, com endereço na Rua Goiás, 501 - Canhema, Diadema - SP, 09941-690, 
a participarem da Assembleia Específica, que será realizada na portaria da empresa, no dia 
01 (primeiro/ um) de junho de 2022, às 14 horas da tarde. A assembleia, que será presencial, 
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) 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; c) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/
ou aditamento; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema – SP, 
27 de maio de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS 
TRABALHADORES NA EMPRESA GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhado-
res na empresa GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
52.618.139/0030-31, com endereço na Avenida Pirâmide, nº 661 – Eldorado, Diadema – SP, 
09970-330, a participarem da Assembléia Específica, que será realizada no dia 01 (primeiro) 
de junho de 2022 (quarta-feira), às 07 horas da manhã. A assembléia, que será presencial, 
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) 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; c) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/
ou aditamento; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema – SP, 
27 de maio de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”


