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H o m en a g em à s m ã e s

Anote em sua agenda: no dia
10 de maio, a partir das 17h,
o Sindicato realizará um
evento dedicado às mães.

Preparem-se: na próxima semana, começam os sorteios semanais
que o Sindicato programou para premiar seus sócios no mês do trabalhador. Para participar, basta ser sócio e seguir as instruções que
detalharemos na próxima edição de “O Metalúrgico”.

Contamos com sua presença!

Querem controlar
inflação com
arrocho salarial

FECHADO ACORDO DA PLR NA
GT DO BRASIL

NOVELIS: ELEIÇÃO DA COMISSÃO
DA PLR NOS DIAS 2 E 3

Depois que vários setores da
elite brasileira, notadamente os
grandes bancos e os especuladores financeiros, tentaram
pressionar o Banco Central para
elevar os juros aos níveis a que
estavam acostumados e não deu
certo, pois conseguiram apenas
elevar a Taxa Selic de 7,25%
para 7,5% ao ano, já colocaram
seus “pensadores” nas ruas para

colocar na agenda o arrocho
salarial.
As conversas para arrochar
nossos salários começam através
de articulistas do nível do exministro Delfim Netto, sim,
aquele mesmo que durante a
ditadura militar afirmou que era
preciso primeiro crescer o bolo
para depois dividir. Leia a íntegra do Editorial na página 2
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Entrega da declação do IR
vence no dia 30 de abril

1º de Maio Unificado terá
shows e sorteio de 19 carros

AMEAÇA DE GREVE FAZ
CISPLATINA PAGAR ATRASADOS

TRABALHADORES DA EUROBRÁS QUEREM MELHORAR PLR
ELEITOS NOVOS CIPEIROS DA FERPAK

MOBILIZAÇÃO NA USIMAPRE PELA PLR
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MAXTEC PAGA PLR NO DIA 25

Campanha de Sindicalização

Confira abaixo as empresas a serem visitadas pela equipe de sindicalização do Sindicato nas próximas duas semanas:
Dia 24/4
Dia 25/4
Dia 26/4
Dia 29/4

Prismatec
Fiocon
Negel
Eurobrás

Dia 30/4
Dia 2/5
Dia 3/5

ACC
Tinonin
Decanini

Não fique só. Fique sócio!

Atualize seu cadastro

O Sindicato, que completará 80 anos de fundação em 23 de setembro, está atualizando o cadastro de seus sócios, com o objetivo de
aprimorar a comunicação. Para tanto, pede aos sócios o preenchimento do formulário abaixo, entregando-o aos diretores em sua
empresa ou diretamente nas sedes do Sindicato em Santo André
(rua Gertrudes de Lima, 202, Centro) ou em Mauá (av. Capitão
João, 360, Matriz).
Nome

Mais informações na página 3

Empresa
Celular

Querem controlar inflação
com arrocho salarial

Depois que vários setores da
elite, notadamente os grandes bancos e os especuladores financeiros,
tentaram pressionar o Banco Central para elevar os juros aos níveis a
que estavam acostumados e não
deu certo, pois conseguiram apenas
elevar a Taxa Selic de 7,25% para
7,5% ao ano, já colocaram seus
“pensadores” nas ruas para colocar
na agenda o arrocho salarial.
As conversas para arrochar nossos salários começam através de
articulistas do nível do ex-ministro
Delfim Netto, sim, aquele mesmo
que durante a ditadura militar afirmou que era preciso primeiro crescer o bolo para depois dividir.
Em artigo publicado ontem no
jornal “Valor Econômico”, Delfim
Netto reconhece que “o fato curioso é que inflação tão alta durante
tanto tempo foi bem suportada pelo
setor financeiro enquanto a taxa de
juro real anual era de 7% ou 8%.
Agora, com a taxa de juro real de
2%, ela parece insuportável...”
E diante da insuportável angústia das elites que se recusam a
investir em produtividade e qualificação, que são exigências absolutas
de quaisquer economias com juros
baixos, o próprio Delfim Netto
sugere o arrocho salarial: “reajustes
salariais acima dos ganhos de produtividade tendem a gerar pressões
inflacionárias. Em outras palavras:
se desejamos reduzir a inflação sem
aumentar o desemprego, é preciso
moderar os aumentos salariais aos
da produtividade do trabalho”.
Nenhuma palavra sobre investimento urgente em qualificação e na
produtividade das próprias empre-

sas. Apesar de o governo da presidenta Dilma Rousseff ter realizado
uma robusta desoneração fiscal a
favor do setor produtivo.
A redução de tributos sobre o
setor produtivo deverá somar R$ 88
bilhões em 2014, após chegar a R$
70,1 bilhões em 2013, uma alta de
25%, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Mas o velho Delfim Netto, que
continua vinculado às elites, cumpre direitinho o seu papel e assina o
artigo que tem a seguinte afirmação: “a propagação das pressões
inflacionárias oriundas do mercado
de trabalho depende da postura da
política monetária. Em outros termos, esta deve impedir, pelo
aumento da taxa de juro real, a criação de um viés inflacionário.”
Traduzindo: a se manter a atual
baixa produtividade do setor produtivo, que não investe um centavo do
dinheiro repassado pelo governo
federal, a alternativa é aumentar a
taxa de juro real para controlar a
inflação que teria como causa as
pressões do mercado de trabalho.
Ou seja: o ex-ministro da ditadura
militar propõe o arrocho salarial em
pleno governo Dilma Rousseff.
Por isso, é nosso dever como
trabalhadores e cidadãos ligar o
alerta e nos mobilizar. Com o governo Lula e agora com o governo
Dilma, mais a nossa mobilização
através das centrais sindicais, conseguimos dividir o bolo enquanto o
bolo crescia. O resultado é a inclusão de mais de 38 milhões de novos
consumidores. E ajudamos a tirar
da miséria milhões de brasileiros.
Falta muito a ser feito. Mas os
trabalhadores estão atentos e vão se
mobilizar para não pagar sozinhos
a conta da inflação, que só será plenamente controlada com aumento
da competitividade de nossas
indústrias, com investimentos em
qualificação e em produtividade.
Junte-se ao sindicato, converse
com sua família, temos que nos
mobilizar porque as elites já começam a dar sinais de que querem resgatar seus ganhos especulativos
para cima da nossa massa salarial.
Cícero Martinha, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá

Falta de recolhimento mensal
do do FGTS é infração
A falta de depósitos mensais
do FGTS gera infração de acordo com o artigo 23 § 1º inciso I
da lei 8036/90 (lei do FGTS).
Além disso, a Justiça do Trabalho tem entendido que a falta
regular dos depósitos resulta até
mesmo em motivo para ação de
rescisão indireta (rescisão por
parte do empregado contra o
empregador).
Esse entendimento está de
acordo com o que a lei dispõe
em seu artigo 20, pois relata inúmeras possibilidades de o trabalhador fazer o saque do FGTS
antes mesmo da rescisão contratual para suprir necessidades
pessoais ou de sua família, como
por exemplo quando o trabalhador ou seus dependentes estiverem em estágio terminal em
razão de doença grave.

Assim, a empresa que não
efetuar regularmente os depósitos do FGTS poderá responder
pela reclamação trabalhista, em
que, de imediato, o juiz determinará que recolha as importâncias
devidas (art. 26 parágrafo
único). Diante das inúmeras
possibilidades que o artigo dispõe para que o trabalhador possa
utilizar os valores depositados,
não tem por que aguardar a rescisão do contrato de trabalho
para que tenha a integralidade
do valor devido.
Se a sua empresa não estiver
recolhendo regularmente o
Fundo de Garantia, entre em
contato com o Departamento
Jurídico do Sindicato.
Alessandra da S. Lira Ribeiro
OAB/SP 261.540

Atenção: sem plantão na quinta e sexta

Excepcionalmente nos dias 25 e 26 de abril, quinta e sexta,
não haverá atendimento no Departamento Jurídico do Sindicato nas sedes de Santo André e Mauá. Os plantões serão
retomados normalmente na segunda-feira, dia 29.

Sindicato quer descobrir seu talento
Que tipo de evento cultural
você gostaria que o Sindicato
promovesse? Você canta, toca
algum instrumento, pinta quadros, faz artesanatos... Enfim,
possui algum dom artístico? O
Sindicato quer conhecer você e
descobrir os talentos escondidos
que precisam ser revelados. Entre

em contato com o Departamento
de Cultura do Sindicato através
do telefone 4993-8999, ramal
254, e fale com Bruno ou envie email para centrocultural@sindmetalsa.org.br. Conte-nos o que
você faz e também envie-nos
fotos, vídeos e áudios do seu trabalho artístico.

Entrega do IR vence no dia 30

Não perca o prazo de entrega da declaração do IR, pois a multa
é de no mínimo R$ 165,74. O Sindicato manterá equipe de especialistas até o dia 30 de abril.
Período de entrega: 1º de março a 30 de abril
Horário de atendimento: de segunda a sexta
das 8 às 19h e sábado das 8h às 12h
Local: Rua Gertrudes de Lima, 202, Centro de
Santo André.
Taxa: R$ 25,00 para sócios e R$ 40,00 para não
sócios.

FECHADO ACORDO
DA PLR-2013 NA GT DO BRASIL

TRABALHADORES QUEREM QUE EUROBRÁS
MELHORE PROPOSTA DA PLR

Em assembleia realizada no dia 28 de março, os trabalhadores da GT
do Brasil aprovaram a proposta da PLR negociada entre o Sindicato, a
comissão e a empresa. O valor é de R$ 3.000,00 que será pago em duas
parcelas. O único indicador de metas é o absenteísmo, que só será contabilizado entre os meses de abril e dezembro, o que possibilita que
todos os trabalhadores recebam o valor total da PLR no final da apuração, informam os diretores Joelma e Geovane.

Os companheiros da Eurobrás deram prazo até esta quinta para a
empresa melhorar o valor da PLR. A reivindicação é de R$ 2.000,00,
enquanto a empresa ofereceu R$ 1.750,00. Na sexta, o Sindicato fará
uma nova assembleia com os trabalhadores para avaliar a resposta da
empresa. Em assembleia nesta segunda, 22, foi decidida ainda a suspensão das horas extras, pois a jornada excessiva está afetando a segurança no Chão de Fábrica, com crescimento de acidentes. “Estamos de
olho, pois queremos trabalho com saúde”, diz o diretor Jacaré.

Trabalhadores da GT do Brasil aprovam proposta da PLR

Trabalhadores da Eurobrás fazem contraproposta

NOVELIS: ELEIÇÃO
DA COMISSÃO DA PLR SERÁ
NOS DIAS 2 E 3
A mobilização pela PLR-2013
começa na Novelis com a formação da comissão dos trabalhadores, informa o diretor Lincoln. As
inscrições foram abertas no dia 19
e vão até 25 de abril. A eleição
será nos dias 2 e 3 de maio na sala
de manufatura. Serão eleitos três
titulares, sendo dois da manufatura e um do administrativo.

AMEAÇA DE GREVE
FAZ CISPLATINA PAGAR
SALÁRIO ATRASADO
Tem patrão que paga ver, apostando que os trabalhadores engolem qualquer desculpa esfarrapada. Foi o que fez a Galvanoplastia
Cisplatina e teve de recuar rapidinho, diz o diretor Jacaré. Com
atraso no pagamento do salário e
do vale e irregularidade no recolhimento do Fundo de Garantia, os
trabalhadores mobilizaram-se em
torno do Sindicato e deram ultimato: se a empresa não colocasse
os salários em dia até a última
sexta, 19, cruzariam os braços por
tempo indeterminado. O patrão,
que vinha alegando que não tinha
dinheiro, pagou os atrasados e se
comprometeu a regularizar o recolhimento do FGTS até o fim do
mês. Continuamos de olho.

ELEITOS NOVOS
CIPEIROS DA FERPAK
No dia 17 de maio foi realizada eleição da Cipa na Ferpak. O
diretor Cica informa que são os
seguintes os cipeiros eleitos para
o mandato de 2013/2014: titulares
– 7 Givaldo Ferreira Tomaz (36
votos), Sérgio Borges (26), Márcia Raizer da Silva (22); suplentes
- Dayana Viana Vieira (20), Raimundo Nonato Gonçalves Ribeiro (13) e Edson Carrion (8).

Os cipeiros Givaldo, Sérgio
e Márcia

CONHEÇA NOVOS CIPEIROS
DA GT DO BRASIL
Foram eleitos os novos cipeiros
da GT do Brasil em eleição realizada no dia 16 de abril. Os titulares são Darcy, José Jacinto (Fofinho), Carlos Alves Dias (Carlão) e
Leonel Martins (Léo). Os suplentes são: Bruno Amaro dos Santos,
Marcos Pereira de Oliveira (Marcão) e Rosane da Anunciação R.
Coelho (Rose), informam os diretores Joelma e José Maria.

TRABALHADORES DA ACC
INDIGNADOS COM PROPOSTA
DE MUDANÇAS
O clima na ACC está fervendo
como uma panela de pressão prestes a explodir. Vários problemas
internos causaram insatisfação no
Chão de Fábrica. Assim, no dia 17
de abril, o Sindicato fez uma reunião com os trabalhadores, que
rejeitam qualquer mudança quanto
ao horário e à saída para o banco
proposta pela empresa, segundo o
diretor Jacaré. Além disso, os traMAXTEC PAGA PLR NO DIA 25 balhadores exigem que a empresa
Os trabalhadores da MaxTec, de tenha cipeiros em número compaMauá, aprovaram a PLR no valor tível com o total da mão de obra
de R$ 380,00, em assembleia reali- que emprega nas suas quatro unizada no dia 15 de abril. Eles vão dades. Na reunião, os trabalhadoreceber em parcela única nesta res decidiram aguardar posição da
quinta, 25, informa o diretor Cica. empresa ainda nesta semana.

MOBILIZAÇÃO
NA USIMAPRE PELA PLR
O Sindicato fez uma assembleia com os trabalhadores da Usimapre para mobilizá-los pela PLR,
e já agendou a reunião com a
empresa para o dia 2 de maio. Na
assembleia foram escolhidos os
quatro membros da comissão de
negociação. “Só com a união dos
trabalhadores com o Sindicato
vamos conquistar um bom acordo”, alerta o diretor Jacaré.

Evento discute acidente do trabalho no dia 28

No dia 28 de abril (domingo),
data em que se celebra o Dia
Mundial em Memória às Vítimas
de Acidentes do Trabalho, o Sindicato realizará um evento para colocar em debate o tema “acidente
do trabalho e doença ocupacional”
do ponto de vista da saúde, jurídico e da Previdência Social, com a
participação de especialistas e
cipeiros. O início será às 8h30, na
sede em Santo André (rua Ger-

trudes de Lima, 202, Centro).
O objetivo do ato é esclarecer
os trabalhadores sobre os procedimentos a serem adotados em caso
de acidente do trabalho ou doença
ocupacional e os direitos decorrentes disso. “A nossa recomendação aos trabalhadores é que procurem o Sindicato caso sofram
acidente do trabalho, a fim de exigir que a empresa cumpra suas
obrigações”, diz o diretor Léo.

1º de Maio terá vários shows e sorteio de carros

Com o slogan “70 anos de CLT – garantir
direitos e avançar nas conquistas”, o 1º de Maio
Unificado defenderá as bandeiras de luta como
jornada de 40 horas semanais, o fim do fator
previdenciário e valorização da aposentadoria.

Além de vários shows, a festa terá sorteio de
19 carros Hyundai HB20. Se você ainda não
pegou o cupom para participar do sorteio, procure o diretor na sua fábrica ou retire nas sedes
do Sindicato em Santo André e Mauá.

Programação vai até 30 de abril
24 - Quarta-feira
Início de distribuição de
medicamentos na rede de
11h
urgência e entrega dos uniformes aos profissionais UPA - Jardim Santo André
Abertura da Exposição
19h
"A Vida de Sacilotto"
Canja com Canja - Real Situ20h
ação, Bruno 4 tempos, Nacionarquia e Conexão Leste ABC
25 - Quinta-feira

8h
Projeto Escola - Espetáculo
às 18h "A Cigarra e a Formiga"

10h
EMIA - Trabalho das oficinas
às 11h de arte (abertura ao público)
Implantação de equipe do
11h
PACS - Moisés Fucks
Sarau Poético "Santo André e
14h
datas comemorativas"
Abertura do 41º Salão de Arte
19h
Contemporânea Luiz Sacilotto
20h

20h

Show Musical Trio Fandango Urbano
Projeto Santo Blues "Stefano Moliner"

26 - Sexta-feira

9h
Leitores de luz
às 12h Paço Municipal
Inauguração do CAPS III
11h
Rua NAPS
"Na cozinha do chef Brasil 15h
Diversidade da culinária brasileira"
de Dança - Estúdio
20h30 Mostra
Contemporâneo de Dança
27 - Sábado
8h30 XV Encontro de Pesquisadores
às 13h
10h
Entrega do Conj. Habitacional

Rua dos
Domenicanos,
2011 - Jd. Sto.
André
Casa do Olhar
Saguão
do Teatro
Municipal
Teatro
Municipal

Emia Aron
Feldman

Jd. Sto Antonio

Bib. Cecilia
Meireles
Salão de
Exposições

Lanchonete do
Sesc Sto André
Saguão do T.
Municipal
Prédio do
Executivo

Vila Vitória

Biblioteca
Nair Lacerda
Teatro
Municipal
Museu de
Santo André
Alzira Franco

12h ás Teatro de Sombra 13h
Intervenção Artística

13h30 Oficina - Meninos de Papel
às 15h
14h
14h
15h

Teatro Sesc
Santo André

Espaço Of. do
Sesc Sto André

Workshop c/ DJ Rob Oliveira Aud. do Teatro
Dança - Capoeira Angola
C. da Palavra
Show Swing Balance/ Ieda Hills Cesa
Teatro Conchi19h30 Espetáculo "Eu, Büchner"
ta de Moraes
Orquestra
Sinfônica
de
Teatro
20h
Santo André
Municipal
28 - Domingo
8h às
20h

Evento Multicultural - Motirô
em movimento

13h

Rock in Rua: Banda Rygel

8h

15h

Show de Samba - SambaSó

Casa do Olhar /
Casa da Palavra
Av. Pereira
Barreto, 42
Golpe de Estado/ Pq. da Juv.
Cesa Cata Preta

Orquestra Sinfônica de
Santo André

Teatro
Municipal

Meia Maratona

"Eu, Büchner"
19h30 Espetáculo
Teatro Conchita de Moraes
20h

29 - Segunda-feira
11h
19h

Prog.Crack, É Possível Vencer
Inauguração Consult. de Rua
Inauguração da República
Terapêutica Adulto
Companhia de Balé da
Cidade

30 - Terça-feira
11h
15h
19h

Teatro Conchita de Moraes

Vila Assunção

Trav. Nilo, 70
- Vl. Assunção
Teatro
Municipal

João
Entrega de 17 leitos de UTI - Avenida
Ramalho,
326
Centro Hospitalar Municipal Vl. Assunção
Inauguração da República
Regente Feijó,
TerapêuticaInfanto Juvenil 40/ Vl Assunção
estra com o escritor César
Romão

Dia do Trabalhador
Quando: 1º de Maio, a partir das 7h
Onde: Praça Campo de Bagatelle, Santana,
zona norte de São Paulo – acesso pelas estações
do Metrô Tietê ou Carandiru

Agora é mata-mata
Mesmo com os quatro grandes classificados, o único clássico nas quartas de final do
Paulistão, no fim de semana, é entre Santos
e Palmeiras. Depois da heroica ida para a
próxima fase da Libertadores, São Paulo,
líder por antecipação, perdeu para o Mogi
Mirim e vai enfrentar o Penapolense. Corinthians pega a Ponte Preta. Já o Mogi
Mirim, vice-líder, terá o Botafogo pela
frente. São Bernardo fez a sua parte com
sobra para se livrar da degola ao vencer
o Oeste por 4 a 0, ficando em 12º lugar.
São Caetano já estava rebaixado e
perdeu mais um jogo. Na próxima semana,
Corinthians, Palmeiras e São Paulo jogam
pela Libertadores, respectivamente, contra
Boca Junior, Tijuana e Atlético Mineiro.

Jogos das quartas de
final do Paulistão 2013

SAB 27/04 SAB 27/04 - 16h15
18h30 - Mogi Mirim
Vila Belmiro

DOM 28/04 18h30 - Morumbi

DOM 28/04 - 16h00
Moisés Lucarelli

Teatro
Municipal
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