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Após longo período de mobilização na base, Metalúrgicos 
do ABC e FEM/CUT assinam os acordos de Campanha 

Salarial em todos os grupos patronais, exceto no G10.
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Direito das 
trabalhadoras

A Rede de Lojas 
Riachuelo terá de 
pagar horas ex-
tras às trabalha-
doras porque só 
dava folgas aos 
domingos a cada 
três semanas, con-
trariando o artigo 
386 da CLT, que 
determina folgas 
quinzenais. Ação 
foi de sindicato 
associado a CUT. 
 

Direito de resposta 
O ex-presidente 
Lula ganhou direi-
to a 226 inserções 
em TV e rádio 
para desmentir 
mentiras de Bol-
sonaro na cam-
panha eleitoral.  
Por abuso de fake 
news, o TSE cedeu 
à campanha de 
Lula 184 inserções 
na TV e 42 no 
rádio. A justiça 
chegou a inter-
romper propagan-
da bolsonarista 
em tempo real. 
 

Pintou uma passada 
de pano

A base do go-
verno Bolsonaro 
votou contra o 
Projeto de Lei 
para transformar 
pedofilia em crime 
hediondo. Com 
maioria de 224 
votos - oposição 
teve 135 votos a 
favor - deputados 
aliados ao go-
verno impediram 
análise de PL na 
qual pedofilia 
teria penas mais 
severas. 
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Notas e recados

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

formacao@smabc.org.br
Departamento de

Formação

Mal terminava a greve 
de 41 dias da categoria em 
1980, com o Sindicato ainda 
sob intervenção, a gerência 
da Volks tentou criar o Sis-
tema de Representação In-
terna dos Empregados sob 
seu controle para diminuir 
a influência do Sindicato. 
À revelia do Sindicato, o 
Sistema de Representação 
foi eleito e tomou posse 
em novembro de 1980. Em 
1981 foram demitidos mais 
de dez mil trabalhadores. 

No ano seguinte, a em-
presa propôs a redução de 

20% da jornada de trabalho 
com equivalente redução 
do salário. O Sindicato 
reagiu e comandou uma 
assembleia que recusou a 
proposta de diminuição de 
salário e manteve a reivin-
dicação de 7% de aumento. 
A empresa recorreu e foi 
decretada uma greve que 
foi vitoriosa, obrigando 
a empresa a negociar o 
aumento com o Sindicato 
junto com um novo estatu-
to para a representação dos 
trabalhadores. 

O resultado desse pro-

cesso foi a eleição de 21 tra-
balhadores indicados pelo 
Sindicato para a Comissão 
de Fábrica de um total de 
24 membros, empossados 
em 17 de dezembro de 
1982. Nesses 40 anos, foram 
muitas lutas e conquistas, 
como: a redução da jornada 
de trabalho, estabilidade 
no emprego, qualificação 
profissional, saúde e segu-
rança no trabalho, cláusulas 
sociais etc, que permitiram 
a melhoria das condições de 
trabalho e de remuneração 
nas últimas décadas. 

As Comissões de Fábri-
ca foram conquistas fun-
damentais para a demo-
cratização das relações de 
trabalho e o fortalecimento 
da organização sindical no 
local de trabalho. Muito 
provavelmente a planta da 
Volks em São Bernardo 
teria sido fechada se não 
fosse o protagonismo dos 
trabalhadores na luta do 
chão de fábrica, aliada à 
capacidade de negociação 
propositiva e inovadora da 
sua Comissão de Fábrica 
junto com o Sindicato.

40 ANOS DA COMISSÃO DE FÁBRICA NA VOLKS

Sindicato recebe denúncias de assédio eleitoral e encaminha ao MPT

Os casos são de 
duas empresas 

da base que 
abrangem 

cerca de 900 
trabalhadores 

O Sindicato recebeu 
três denúncias de 
assédio eleito-

ral em duas empresas de 
São Bernardo, que juntas 
abrangem cerca de 900 
trabalhadores, pelo canal de 
denúncias disponibilizado 
via WhatsApp para coibir 
esse tipo de crime.

O diretor executivo do 
Sindicato, Luiz Carlos da 
Silva Dias, o Luizão, ex-
plicou que as denúncias já 
foram encaminhadas ao 
MPT (Ministério Público 
do Trabalho). 

“O MPT está averiguan-
do os casos, acreditamos 
que deve multar essas em-
presas e tomar as medidas 
legais, uma vez que a prática 
de assédio eleitoral é irregu-
lar e criminosa”, explicou. 

“Nos dois casos, os pa-
trões abusam, dizem que 
o voto terá consequências 
para o trabalhador e sua 
família, inclusive em uma 
das empresas foi distribu-
ído material para ‘não ter 
problema’ votar em de-
terminados candidatos a 

governador e presidente. Os 
trabalhadores não podem 
se deixar levar por pres-
são dos patrões, que têm 
interesse econômico nas 
eleições e acabam abusan-
do do seu poder usando o 
medo de perder o emprego 
e causando constrangimen-
tos”, afirmou. 

O dirigente explicou 
que as denúncias são si-
gilosas, inclusive os casos 
foram repassados ao MPT 

como Sindicato, preser-
vando as identidades dos 
trabalhadores. “Quere-
mos combater esse tipo 
de crime e garantir que o 
processo eleitoral brasileiro 
seja feito de forma demo-
crática e sem nenhum tipo 
de abuso cometido pelos 
empresários”, concluiu. 

Denuncie
O Sindicato disponi-

biliza o WhatsApp (11) 

91737-7029 para receber 
denúncias. Outros meios 
são fazer a denúncia pelo 
portal da CUT (cut.org.
br), pela plataforma lança-
da pelas centrais sindicais 
(assedioeleitoralecrime.
com.br) ou diretamente 
pelo site do MPT (mpt.
mp.br). Imagens, e-mails 
ou testemunhas que aju-
dem a comprovar o as-
sédio e/ou ameaça são 
importantes.  

DENUNCIE 
AO SINDICATO! 

(11) 91737-7029

ASSÉDIO ELEITORAL 
É CRIME!



sexta-feira, 21 de outubro de 2022 .3

Os Metalúrgicos do ABC 
assinaram ontem, na 
sede da Fiesp (Federa-

ção das Indústrias do Estado de 
São Paulo), as CCTs (Convenções 
Coletivas de Trabalho) con-
quistadas durante a Campanha 
Salarial 2022.

Com a mobilização dos traba-
lhadores e trabalhadoras em toda 
a base da FEM/CUT (Federação 
Estadual dos Metalúrgicos da 
CUT), foi possível conquistar a 
renovação das cláusulas sociais 
em todos os grupos patronais, 
exceto com o G10. 

O presidente da FEM/CUT, 
Erick Silva destacou o empenho 
de toda a categoria. “Foram as 
mobilizações, assembleias, pro-
testos e unidade dos sindicatos 
que garantiram a Convenção 
Coletiva aos 209 mil trabalhado-
res na base da Federação. É essa 
Convenção que vem protegendo 
o trabalhador há cinco anos, o 
metalúrgico no estado de SP não 
sofreu o impacto da reforma 
Trabalhista”. 

O secretário-geral dos Me-
talúrgicos do ABC, Claudionor 
Vieira, lembrou que as Conven-
ções são uma espécie de salva-
guarda. “As cláusulas sociais são 
fundamentais porque nos últi-
mos anos os trabalhadores vivem 
numa situação vulnerável no que 
diz respeito às cláusulas sociais, 
desde a reforma Trabalhista.  A 
Convenção é uma espécie de 

METALÚRGICOS DO ABC 
ASSINAM CONVENÇÕES COLETIVAS E GARANTEM DIREITOS

Intenso processo de mobilização protegeu direitos que estavam sob ataque

“Foram as 
mobilizações, 
assembleias, 

protestos e 
unidade dos 

sindicatos que 
garantiram 

a Convenção 
Coletiva”

“A Convenção 
é uma espécie 

de salvaguarda 
dos direitos 

dos 
trabalhadores, 

por isso o 
Sindicato faz 

tanta questão 
de fechar esses 

acordos”

salvaguarda dos direitos dos tra-
balhadores, por isso o Sindicato 
faz tanta questão de fechar esses 
acordos”. 

O coordenador de São Ber-
nardo, Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho, lembrou que a Campa-
nha Salarial, além de garantir a 
recuperação das perdas salariais, 
tem o importante papel de ga-
rantir os direitos por meio das 
cláusulas sociais. “Mesmo em 

anos de crise econômica, social e 
política, nossa Federação sempre 
teve tranquilidade e competência 
para lutar, proteger e garantir os 
direitos dos trabalhadores de 
nossa categoria”.

O coordenador da Regional 
Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, Marcos Paulo Lourenço, o 
Marquinhos, destacou a impor-
tância de garantir as cláusulas so-
ciais em um momento de ataques. 
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“A importância neste ano é 
muito grande porque estamos 
vindo de quatro anos de ataques 
ferrenhos aos direitos dos tra-
balhadores, tanto por parte do 
governo como dos empresários. 
Neste período, tivemos muita 
resistência para manter os di-
reitos adquiridos, motivo para 
nos orgulharmos, já que muitos 
trabalhadores Brasil afora viram 
seus direitos sendo destruídos”.

O coordenador da Regional 
Diadema, Antônio Claudiano da 
Silva, reforçou que a assinatura 
consolida a garantia de direi-
tos. “São direitos fundamentais 
por conta da atual legislação 
trabalhista e esperamos que no 
próximo período tenhamos a 
possibilidade de ampliar essas 
garantias, além de ter uma outra 
legislação, um outro projeto de 
país que dialogue com a classe 
trabalhadora”. 

G10
No G10, que não senta para 

negociar com a FEM/CUT há seis 
anos, as empresas serão procura-
das para fechar acordos indivi-
duais, nessas fábricas o Sindicato 
orienta que os trabalhadores si-
gam mobilizados para obter um 
bom resultado de Campanha 
Salarial. 



BRASILEIRÃO
Amanhã – 19h

Santos x Corinthians
Vila Belmiro

Amanhã – 21h

Palmeiras x Avaí
Allianz Parque

Domingo – 16h

Juventude x São Paulo 
Caxias do Sul (RS)

LIBERTADORES 
FEMININA

Amanhã
horário a confirmar

Boca Juniors x Corinthians
Equador 
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Divulgue 
seu evento 
ou arte na 

tribuna

Quem escreve poemas 
ou desenha e quer ter 
seu trabalho publicado 
na edição de sexta-feira 
também pode entrar em 
contato ou procurar o 
representante na fábrica. 

Envie nome, empresa em que 
atua, tipo de apresentação 

cultural, local, data, horário, 
preço do ingresso e imagem de 

divulgação do seu evento para

Whatsapp: 99965-9532

Santo andré

teatro 
ganhaDor De 

prêmio De humor
 O espetáculo Esperando Beltrano, 

ganhador do Prêmio do Humor Fábio Porchat 
2021 para montagem de obra inédita, é escrita 

pelos atores e mímicos Álvaro Assad e Marcio Moura. A 
peça coloca o fator tempo como norte e revisita de forma 
ácida o universo do teatro contemporâneo, fazendo uso 
do físico e do gestual. Hoje às 21h e amanhã às 20h. No 
Sesc Santo André. R. Tamarutaca, 302 - Vila Guiomar. 
Ingressos R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 
12 com Credencial Plena válida. Podem ser adquiridos 
online, pelo Portal Sesc SP. 

ribeirão PireS

espetáculo para crianças
O evento “Villa Para As Crianças” une linguagem 

clássica e popular em forma de conto infantil, apresen-
tando obras do compositor e maestro Heitor Villa-Lobos. 
A ideia é enfatizar o aspecto didático e atrair o público 
mais jovem para o mundo da música orquestral. Indicado 
para crianças a partir dos 2 anos. Hoje às 19h. Anfiteatro 
Arquimedes Ribeiro. Rua Diamantino de Oliveira, 220, 
Vila Albertina. Os ingressos gratuitos podem ser retirados 
na EMARP (Rua Yutaka Ishihara, 218, Pastoril), podendo 
realizar doação de brinquedos em bom estado. 

São bernardo

baile Da ama
A AMA-ABC (Associação dos Metalúrgicos 

Aposentados do ABC) convida todos para o baile que 
será realizado no dia 12 de novembro, das 17h às 22h, 
com apresentação da banda Renanzinho, no 3º andar da 
Sede (Rua João Basso, 231). Traje esporte chic. Entrada 
liberada para maiores de 14 anos. Entrada R$ 15 e mesa 
R$ 15. Estacionamento grátis. Informações e reservas pelo 
telefone 4127-2588.

Cipa na Dura Automotive
Os companheiros na Dura Automotive, em Rio Grande da Serra, elegem segunda-feira, 24, seus representantes de Cipa na fábrica.
Vote em Jonathan Pereira dos Santos, o Robô, e Roseneide Alves, a Rose, ambos no setor mecanismos. 
Eles são apoiados pelo Sindicato, comprometidos e bem preparados para defenderem as condições de saúde e segurança dos tra-

balhadores.

• Depois de perder a final 
da Copa do Brasil contra 
o Flamengo, o Corin-
thians volta aos treinos 
hoje para o clássico de 
amanhã contra o Santos.
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