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trabalhadores entraram em greve ontem em defesa de reajuste salarial, 
PLr e cláusulas sociais. não houve produção na fábrica. 

os encaminhamentos serão decididos em assembleia hoje, às 7h30. 
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NeNhum laNce - 1 
Faltando 1 dia para o término 
do leilão do tríplex, determi-
nado pelo juiz de 1ª Instância, 
não houve nenhum lance para 
a compra do imóvel, avaliado 
em R$ 2,2 milhões.

NeNhum laNce – 2
O site do leiloeiro do imóvel 
do Guarujá, sem nenhuma 
reforma como comprovou a 
ocupação do MTST, recebeu 
mais de 36 mil visitas.

Justiça cega? - 1
O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, mandou soltar Paulo 
Preto, acusado de ser o opera-
dor financeiro do PSDB, com 
R$ 113 milhões em conta na 
Suíça.

Justiça cega? - 2
Ex-diretor da Dersa, ele estava 
preso desde 6 de abril em razão 
das suspeitas de desvios nas 
obras do Rodoanel Sul, Jacu 
Pêssego e Nova Marginal Tietê.  

meNos cultura em sBc - 1 
O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, PSDB, fechou 
a Casa do Hip Hop, ponto de 
cultura da cidade fundada há 
quase 10 anos.

siNdicalização Na zF
 A sindicalização na 
ZF, em São Bernardo, 
continua hoje, das 8h 
às 22h40, próximo à 
entrada dos vestiários.

fotos: divulgação
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os desafios da 
cateGoria e o futuro

do brasiL
Esta semana, o Sindicato 

enfrenta outras duas grandes 
lutas na categoria: greve na 
Mercedes e o anúncio de fe-
chamento da Magna Cosma, 
ambas em São Bernardo. 

Na Mercedes, os traba-
lhadores e trabalhadoras 
têm consciência do esforço 
que fizeram, em passado 
recente, durante períodos de 
crise mais aguda, que afetou 
toda a economia do País 
e, portanto, estão lutando 
agora para conquistar uma 
proposta mais condizente 
com a realidade atual. 

Na Magna Cosma, que 
produz para o mercado in-
terno, estamos lutando para 
garantir os direitos dos com-
panheiros e companheiras 
depois de a matriz da empre-
sa no Canadá ter anunciado 
o encerramento das ativida-
des na planta da região. 

As duas situações e suas 
dificuldades estão ligadas 
às políticas desastrosas que 
vêm sendo promovidas pelo 
governo ilegítimo de Temer. 
O desmonte dos direitos da 

A Federação Estadual dos Metalúrgicos 
da CUT, a FEM-CUT, participa hoje, a 
partir das 16h, de ato em frente ao Paço 
Municipal de São José dos Campos, para 
cobrar um posicionamento do poder pú-
blico local e estadual contra a venda da 
Embraer para a Boeing. 

O protesto é organizado pelos sindicatos 
dos metalúrgicos de São José dos Campos, 
Botucatu e Araraquara, que estão à frente 
da campanha “A Embraer é nossa. Não à 
venda da Embraer para a Boeing”.  

A Federação e os sindicatos defendem 
que a compra da Embraer pela Boeing, 
se concretizada, pode levar a companhia 
brasileira a ser reduzida a uma fabricante 
de componentes aeronáuticos. A Embraer é 
hoje uma potência na indústria aeronáutica 
brasileira e está entre as maiores do mundo.

classe trabalhadora, com a 
reforma Trabalhista e a Ter-
ceirização irrestrita.

Por isso, o Sindicato de-
nunciou e fez tantas lutas 
contra essas medidas que 
afetariam a categoria, como 
está acontecendo agora. 

Já era esperado que o 

ambiente na mesa de nego-
ciação estaria contaminado 
por essas duas mudanças na 
legislação trabalhista e exi-
giria ainda mais empenho e 
luta da companheirada. 

Agora, estamos sentindo 
na pele o reflexo de ter um 
governo sem compromisso 

com a classe trabalhadora e 
que tem que prestar contas 
ao sistema financeiro e ao 
mercado que financiou o 
golpe.

Vamos continuar unidos 
na resistência para que o 
diálogo prevaleça e a luta 
seja fortalecida na categoria.

adonis guerra

Os companheiros Bruno Luiz da Silva, o 
Gordinho; Lucio Flavio dos Santos, o Garel; 
Anderson Luiz de Melo, o Gaúcho, e Sandro 
Brasílio da Silva, o Gardenal, representantes 
eleitos para a CIPA na Mahle, agradecem o 
voto de confiança dos trabalhadores na fábrica.

AgrAdecimeNto de cipA NA mAhle

metAlúrgicos protestAm 
coNtrA veNdA dA embrAer
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trabaLhadores na Mercedes entraM 
eM Greve Por acordo coLetivo

Em assembleia conjunta 
na manhã de ontem, 
os trabalhadores na 

Mercedes, em São Bernardo, 
aprovaram a greve por tem-
po indeterminado até que a 
montadora apresente uma 
proposta de acordo coletivo 
que atenda às reivindicações 
de reajuste salarial, cláusulas 
sociais e PLR. 

Não houve produção na 
fábrica ontem. Nova assem-
bleia está marcada para hoje, às 
7h30, para tirar os encaminha-
mentos do movimento. 

“Queremos chegar a um bom 
acordo e, para isso, temos que 
ser um só, com solidariedade 
entre nós. Temos certeza ab-
soluta que a pauta que coloca-
mos na mesa de negociação é 
justa, correta e possível de ser 
atendida”, afirmou o diretor 
Administrativo do Sindicato, 
Moisés Selerges. 

“A empresa fala que o País 
está uma porcaria porque não 
teve reforma da Previdência 
e os trabalhadores aqui é que 
vão pagar? Que  fale isso para a 
Merkel na Alemanha. O Brasil 
está como está porque não exis-
te uma política de crescimento 
do País”, criticou. 

O coordenador do CSE na 
montadora, Ângelo Máximo de 

Oliveira Pinho, o Max, explicou 
que há uma mudança na situa-
ção da fábrica. 

“A produção está crescen-
do, vários companheiros estão 
pela primeira vez participando 
de uma assembleia na porta 
da fábrica. A empresa está em 
uma contradição enorme, con-
tratando e ao mesmo tempo 
falando que tem que demitir 
pessoas para reduzir custos”, 
disse. 

O coordenador lembrou 
que o Sindicato sempre defen-
deu o processo de negociação. 
Nas grandes greves das décadas 
de 70 e 80, o principal objetivo 
era fazer o patrão sentar com a 
representação sindical para ne-
gociar porque não havia espaço 
para dialogar. 

“Qualquer decisão que inter-
fira na vida dos trabalhadores 
precisa ser discutida com a 
representação sindical, mas se 
a empresa só quer impor sua 
decisão, precisamos ir além 
do processo de negociação”, 
prosseguiu. 

No dia 2 de maio, os compa-
nheiros na Mercedes iniciaram 
as mobilizações internas com 
paradas e passeatas pela fábrica 
para pressionar a negocia-
ção. Em assembleias internas, 
aprovaram a disposição de luta 

e greve caso a empresa não 
avançasse na proposta. 

“A mobilização é muito 
importante para mostrar para 
a empresa que o Sindicato 
representa o sentimento dos 
trabalhadores. A Mercedes in-
siste em zero de reajuste salarial 
e pagamento em abono, mas a 
direção precisa entender que 
queremos a incorporação no 
salário”, concluiu. 

As negociações de data-base 
foram iniciadas em abril. Outro 
item da pauta dos metalúrgicos 
na fábrica é a defesa de uma 
PLR maior.

O secretário-geral do Sindi-
cato, Aroaldo Oliveira da Silva, 
ressaltou que, além de tudo 
isso, a empresa quer retirar as 
cláusulas sociais. “Temos que 
discutir e definir juntos os 
encaminhamentos da nossa 
vida dentro da fábrica. A com-
panheirada sabe o que está em 
jogo”, disse.  

A empresa quer excluir itens 
como a cláusula de estabilidade 
ao acidentado, a complemen-
tação salarial até 120 dias de 
afastamento e a cláusula de 
salário admissão. O Sindicato 
defende a manutenção de todas 
as cláusulas e a inclusão de uma 
cláusula de salvaguarda contra 
a reforma Trabalhista.
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fotos: adonis guerra

O técnico da seleção, Tite, di-
vulgou ontem os 23 jogadores 
convocados para a Copa do 
Mundo. O grupo se apre-
senta na segunda, dia 21. No 
gol, Alisson, do Roma; Cás-
sio (foto), do Corinthians, e 
Ederson, do Manchester City. 

Defensores: Danilo, do Man-
chester City; Geromel, do 
Grêmio; Filipe Luís, do Atlé-
tico de Madrid; Marcelo, do 
Real Madrid; Marquinhos, 
do Paris Saint-Germain; Mi-
randa, do Inter de Milão; 
Fagner (foto), do Corin-
thians, e Thiago Silva, do 
Paris Saint-Germain. 

Meio campistas: Casemiro, do 
Real Madrid; Fernandinho, 
do Manchester City; Fred, do 
Shakhtar Donetsk; Paulinho 
(foto), do Barcelona; Phili-
ppe Coutinho, do Barcelona; 
Renato Augusto, do Beijing 
Guoan, e Willian, do Chelsea. 

Atacantes: Douglas Costa, do 
Juventus; Firmino, do Liver-
pool; Gabriel Jesus, do Man-
chester City; Neymar (foto), 
do Paris Saint-Germain, e 
Taison, do Shakhtar Donetsk. 
Desses jogadores, apenas seis 
disputaram a última Copa. 

Tribuna Esportiva

fotos: divulgação
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sindicato quer PerManência 
da MaGna cosMa na reGião

Em assembleias realiza-
das ontem pelo Sindicato, 
os trabalhadores na Magna 
Cosma, em São Bernardo, 
aprovaram a disposição 
de luta, após o anúncio de 
encerramento das ativida-
des da fábrica. A decisão 
da matriz canadense foi 
comunicada na última sex-
ta-feira, 11. 

De acordo com o coorde-
nador de São Bernardo, 
Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho, os Metalúrgicos do 
ABC vão insistir na manu-
tenção da planta na região, 
que conta hoje com 148 
trabalhadores, e é a única 
da multinacional no Estado 
de São Paulo. 

“Nós vínhamos fazendo 
reuniões com a diretoria 
para discutir a importância 
de manter a produção local, 
já que 70% dos carros brasi-
leiros são montados em São 
Paulo. Apesar do comunica-
do vindo do Canadá, vamos 
continuar insistindo na 
manutenção dos empregos 
aqui”, afirmou. 

Segundo o coordenador, é 
essencial que os trabalha-
dores estejam mobilizados. 
“Sabemos que é uma ne-
gociação difícil, mas caso 
a empresa não volte atrás, 
precisamos estar unidos 
para garantir um pacote 
adicional de benefícios que 

garanta os direitos de todos 
os companheiros”. O Sindi-
cato volta a se reunir hoje 
com a direção da empresa. 

As cinco outras unidades 
da Magna Cosma no Brasil 
estão localizadas na Bahia, 
Minas Gerais, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul.
 A empresa diz que pre-

tende finalizar a produção 
em agosto deste ano. 

editAl pArA coNvocAÇÃo de AssembleiA 
sobre pArticipAÇÃo Nos lUcros 

dA empresA e dAtA-bAse NA scANiA

editAl pArA coNvocAÇÃo de AssembleiA 
NA ZF do brAsil sobre pArticipAÇÃo

Nos lUcros e resUltAdos

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca 
todos os trabalhadores (sócios e não sócios, na produção e na 
administração) na empresa SCANIA LATIN AMERICA, com 
endereço na Rua José Odorizzi, número 51, a participarem da 
Assembleia Extraordinária, que será realizada no dia 17, do mês de 
maio, do ano de 2018, quinta-feira, no seguinte horário: 16 horas, 
em frente à portaria 1, com a seguinte ordem do dia: a) Discussão 
e deliberação sobre proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 
com conteúdo de cláusulas sociais e/ou econômicas e Participação 
nos Lucros da Empresa - PRE; b) Discussão e deliberação da taxa 
negocial como recurso essencial para custeio desta negociação 
coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os 
interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, na empresa; c) 
Autorização para a diretoria celebrar os respectivos acordos cole-
tivos de trabalho ou aditamentos; d) Outros assuntos de interesse 
dos trabalhadores na empresa. São Bernardo do Campo, 14 de 
maio de 2018.  Wagner Firmino de Santana. Presidente”.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca 
todos os trabalhadores na empresa ZF do Brasil Ltda. (sócios e 
não sócios na produção e na administração), com endereço na 
Avenida Piraporinha, número 1000, a participarem da Assem-
bleia Extraordinária, que será realizada no dia 18, do mês de maio, 
do ano de 2018, sexta-feira, no seguinte horário: 14 horas e 30 
minutos, portaria 7 – Rua Brascola, sem número, com a seguin-
te ordem do dia: a) Discussão e deliberação sobre proposta de 
Acordo de “Participação nos Lucros e Resultados”; b) Discussão 
e deliberação da 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, na empresa; c) Autorização para a diretoria 
celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento; 
d) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. 
São Bernardo do Campo,  15 de maio de 2018.  Wagner Firmino 
de Santana. Presidente”.


