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MOBILIZAÇÃO DE CAMPANHA SALARIAL
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toledo
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Trabalhadores na Aperam, Toledo e Evacon mostraram em assembleias que estão
mobilizados em defesa da reposição da inflação, aumento real e cláusulas sociais.
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Sindicato entrega doações para pessoas que mais precisam
Os Metalúrgicos do ABC
realizaram entregas de doações
das campanhas contra a fome e
contra o frio ontem e no último
dia 30.
A entrega ao Instituto Luz
do Amanhã, em São Paulo, que
acolhe famílias em período de
tratamento de câncer, foi no dia
30. O vice-presidente do Sindicato, Carlos Caramelo, contou
que foi emocionante. “É um espaço acolhedor de pessoas que,
sem apoio do governo devido à
ausência de políticas públicas,
se dispõem a ajudar o próximo
com muita dificuldade, mas
com muito amor”, destacou.
“Obrigado a todos e todas
que se empenham nas campanhas de solidariedade. Além de
denunciar a ausência de políticas públicas, as ações levam
amor, fraternidade, solidariedade e empatia como valores para
a construção de uma sociedade
mais justa, igual e fraterna.
Visitar um local como esse nos

Notas e recados
fotos: divulgação

Piso da enfermagem
Em protesto contra a liminar do
STF, que suspendeu pagamento
do piso salarial da enfermagem, as trabalhadoras podem
paralisar as atividades em todo
o país.

faz mais fortes para enfrentar
tanto ódio e ataques que sofremos no dia a dia. Infelizmente
representantes políticos vêm
deixando nosso povo abandonado em várias situações,
passando fome, sem emprego,

saúde, educação, transporte
digno, moradia”, afirmou.
O CSE na Toledo, Danilo
Silva Brito, acompanhou a entrega de doações arrecadadas
na empresa. “É uma baita lição
de vida para valorizar as pessoas, os momentos, enxergar o
mundo diferente. Cada um fazendo um pouco contribuímos
para levar doações, palavras de
ajuda, ouvir histórias”, contou.
Ocupação Marcela
Ontem os dirigentes do
Sindicato levaram doações na
Ocupação Marcela, em São
Paulo, com os cobertores arrecadados pelos trabalhadores e
pela empresa Rassini.

O coordenador de área de
São Bernardo, Jonas Brito,
destacou o compromisso dos
Metalúrgicos do ABC com
ações sociais. “É papel fundamental deste Sindicato e vamos
continuar fazendo sempre que
necessário para ajudar quem
está passando por dificuldades”.
O CSE na Rassini Lucas
Costa Cavalcante, o Japonês,
explicou que situação é reflexo
da política. “Um total descanso
do poder municipal e do governo estadual com as pessoas que
estão em situação vulnerável.
Este ano é muito importante,
precisamos de pessoas que tenham olhar diferenciado para
moradia digna e emprego”, disse.

Combate à fake news
O TSE determinou a remoção
de vídeos falsos nas redes sociais que dizem que o Ipec, que
realiza pesquisas de intenção
de voto, é sediado no mesmo
endereço do Instituto Lula.

Ex-juiz e a justiça 1
A Justiça Eleitoral do Paraná
esteve na manhã de sábado,
3, no apartamento do ex-juiz
Sergio Moro em Curitiba para
apreender material impresso de
campanha.
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Ex-juiz e a justiça 2
Moro, candidato ao Senado
pela União Brasil, declarou o
imóvel como comitê eleitoral. O
material não mostra o nome dos
suplentes na proporção exigida
pela legislação Eleitoral.

HORA DE VIRAR O JOGO
A data base 2022 ocorre
num cenário ainda marcado
pela elevada inflação ao longo
do ano. De setembro até julho
o INPC apresenta variação
acumulada em 9,16%, e se nos
próximos dias for confirmada
a projeção do Banco Central de
deflação em agosto (-0,13%), o
índice final deverá fechar próximo de 9%.
É importante uma negociação que contemple a reposição

das perdas com aumento real,
assim como a valorização dos
pisos salariais, o que é fundamental para a proteção dos
menores salários, duramente
impactados pela elevação nos
preços dos alimentos.
No entanto, a conjuntura
política e econômica traz desafios complexos neste ano.
A indústria automobilística
responsável por boa parte do
desempenho de todo o setor

metalmecânico, vem ainda em
busca de superar os impactos
da pandemia.
A previsão é de um segundo
semestre melhor. Em julho,
foram produzidos 219 mil
veículos, melhor desempenho
em 20 meses, indicando que o
setor pode estar saindo da crise
de abastecimento de insumos.
Ainda nesta linha, o setor de
autopeças fechou o primeiro
semestre com incremento de

26,3% sobre o mesmo período
do ano passado.
Desta forma, a vitória dos
trabalhadores nessa Campanha
Salarial deve ser também uma
vitória para a retomada do crescimento econômico do país.
Retomada que vai demandar
que as famílias elevem seu consumo, que as empresas elevem
sua produção e assim possam
empregar mais trabalhadores,
e pagando melhores salários.
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TRABALHADORES NA APERAM, TOLEDO E EVACON
ESTÃO MOBILIZADOS PARA CAMPANHA SALARIAL
Assembleias em São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires alertaram a companheirada sobre
importância da unidade para avançar

“Vamos precisar
de todos os
trabalhadores e
trabalhadoras,
mostrando
a força do
Sindicato e
as lutas que
fizemos para
conquistar
a Convenção
Coletiva”

“É hora de
estarmos
todos juntos e
mobilizados no
mesmo sentido”

“Ninguém vai
conseguir
avançar se
não tiver
unidade e
mobilização
da categoria”

A

s assembleias de Campanha Salarial, feitas
p elo Sindic ato em
diversas empresas da base,
estão mobilizando os trabalhadores e as trabalhadoras
e alertando sobre a necessidade de disposição de luta
por reposição da inflação,
aumento real e garantia das
cláusulas sociais. Na manhã
de ontem, a assembleia foi na
Toledo, em São Bernardo. Na
sexta-feira, 2, na Aperam, em
Ribeirão Pires, e na Evacon,
em Diadema.
O coordenador de Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, Marcos Paulo Lourenço, o Marquinhos, destacou
que este é um momento muito
complicado da Campanha
Salarial.
“Não achamos que os patrões viriam dessa forma para
o enfrentamento oferecendo
parcelamento do reajuste
e querendo tirar cláusula
social. Não vamos aceitar
provocação nem vamos aceitar que retirem direitos que
estão contidos na Convenção
C oletiva. Vamos precisar
de todos os trabalhadores e
trabalhadoras, mostrando a
força do Sindicato e as lutas
que fizemos para conquistar
a Convenção Coletiva”.
O CSE na Aperam, Mauricelio Bezerra da Silva, o Célio, enfatizou a importância
da união dos trabalhadores.

aperam

fotos: adonis guerra

aperam

nairo barbosa

toledo

“Essa mobilização mostra que
realmente estamos unidos
para alcançar nosso objetivo,
a reposição salarial, aumento
real e manutenção dos nossos
direitos”.
Na Evacon, o coordenador
de área da Regional Diadema,
Gilberto da Rocha, o Amendoim, ressaltou a necessidade
de aumentar a mobilização.
“É hora de estarmos todos
juntos e mobilizados no mesmo sentido de pressionar os
patrões para conquistar nosso
reajuste, repor as perdas que
tivemos com a inflação tão
alta e manter nossos direitos”.
Na Toledo, o coordenador
de São Bernardo Genildo
Dias Pereira, o Gaúcho, deu
o recado. “Estamos em negociação da data-base, protocolamos a pauta em junho,
tivemos reunião com todos os
grupos patronais e em todos

eles encontramos choradeira.
Quero deixar claro para vocês
que o Grupo 2, do qual faz
parte esta empresa, propôs o
INPC em duas parcelas, o que
para nós foi uma afronta e aí
a importância de que a direção da Toledo tenha ciência
disso. Ninguém vai conseguir
avançar se não tiver unidade
e mobilização da categoria”.
PLR
Na Toledo os trabalhadores aprovaram a proposta de
PLR (Participação nos Lucros
e Resultados) negociada pelo
Sindicato com a direção da
fábrica. A primeira parcela
será paga em outubro deste
ano e a segunda em abril do
ano que vem.
Segundo o CSE Danilo Silva Brito, o acordo válido por
cinco anos teve uma negociação bastante conturbada. “Foi

complicado, mas com bastante esforço da Comissão, com
o apoio do Sindicato, tivemos
uma evolução significativa no
valor”.
nairo barbosa

toledo
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Livro “Lula e a política da astúcia” é lançado no Sindicato
No último sábado, 3, o Sindicato recebeu o lançamento
do livro “Lula e a política da
astúcia: de metalúrgico a presidente do Brasil”, escrito pelo
historiador norte-americano
John D. French, editado pela
Expressão Popular, em coedição com a Fundação Perseu
Abramo.
Na atividade, o presidente
do Sindicato, Moisés Selerges,
ressaltou a importância de o
Sindicato receber lançamentos
de livros que valorizem a história e a cultura do país. “A classe
trabalhadora precisa contar
sua história e a cultura tem que
fazer parte da cesta básica. Essa
é uma bandeira defendida pelos
Metalúrgicos do ABC. A cultura é fundamental para termos
um país soberano”.
O autor da obra, que durante 40 anos estudou a vida e as lutas dos trabalhadores no Brasil,
com foco para os metalúrgicos
do ABC, destacou o legado de

Tribuna Esportiva
fotos: divulgação
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Lula. “Lula está dentro de todo
mundo. O fato é que pessoas
aqui, jovens dessa geração podem sonhar em ser presidentes.
É uma grande honra estar aqui”.

Famílias no Sindicato
No mesmo dia foi realizado
o primeiro dia com as famílias no Sindicato, atividade do
projeto Engrenagem Cultural,

organizada pelo Coletivo de
Cultura do Sindicato e da Comissão de Igualdade Racial
e Combate ao Racismo dos
Metalúrgicos do ABC.

•

Com a derrota por 1
a 0 no jogo de ida, o
Palmeiras precisa vencer o Athletico-PR por
dois gols para garantir
vaga direta na final da
Libertadores.

•

Caso vença a partida
por um gol, a decisão
vai para os pênaltis.
Raphael Veiga sofreu
entorse no tornozelo e
é dúvida.

•

Sem Veiga, Bruno Tabata, Flaco López e
Wesley são opções no
Palmeiras. Tabata foi
titular pela primeira vez
no sábado.

LIBERTADORES

Sindicato participa de entrega de respiradores para Mauá
O secretário-geral do Sindicato, Claudionor Vieira, e o diretor executivo, Aroaldo Oliveira da Silva, participaram da
entrega de três respiradores ao prefeito de
Mauá, Marcelo Oliveira, na sexta-feira, 2.
Os aparelhos serão destinados ao Hospital
Nardini.
As centrais sindicais CUT, Força, UGT
e CTB receberam a doação dos aparelhos
da Federação Chinesa de Trabalhadores
(ACFTU). “Foi um daqueles dias que esquentam o coração da gente, marcado pela
solidariedade internacional de classes”, afirmou o presidente da CUT, Sérgio Nobre.
A ação é resultado de reunião em janeiro de 2021, quando o Brasil atravessava
momento difícil da pandemia. No total,
foram doados 18 respiradores, sendo que
os demais serão encaminhados para cidades do norte e nordeste do país.
Com informações da CUT-SP.
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