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Por uma indústria sólida que
supra as necessidades do país
A pesquisa industrial do IBGE, divulgada na última terça-feira, dia 2, demonstra algo que o movimento sindical vem defendendo há bastante tempo:
o Brasil precisa urgentemente de uma política de desenvolvimento industrial
efetiva. Se isso não for prioridade do governo federal, o país pode sofrer grandes consequências, que deverão repercutir em Sorocaba e região.
No ano de 2020, a pesquisa demonstrou queda de 4,5% na produção industrial brasileira e, no setor metalúrgico, não foi diferente. A cadeia automotiva,
por exemplo, registrou uma queda de 28,1% no seu volume de produção. E
o de máquinas e equipamentos, menos 4,2% no ano. Isso não foi surpresa já
que vivemos um período de recessão devido à pandemia da Covid-19 e a ineficiência das ações governamentais.
Se levarmos em conta os últimos meses, os números mostram a retomada
efetiva da produção na indústria geral e também na metalurgia desde o mês
de agosto. Esses números podem ser vistos como uma melhoria na economia,
mas não é.
Na realidade, conforme explica o economista da subseção do Dieese dos
Metalúrgicos de Sorocaba, Fernando Lima, nos últimos meses a indústria está
apenas repondo aquilo que não foi produzido nos meses iniciais da pandemia.
Com o passar do tempo, esse nível de produção tende a perder a força. E
o impacto na economia que deve ser causado pelo fim do auxílio emergencial
também vai afetar o setor industrial.
Para uma real retomada da indústria,
como já tivemos no passado, a diretoria do
SMetal defende que não basta fazer a roda
Infelizmente, o que temos
girar, mas sim criar uma política sólida no
hoje é o pior dos mundos,
país para que alguns fenômenos, como o
não existe um projeto no
fechamento da Ford, não venham acontequal a indústria nacional
cer em outras empresas.
faça parte
Mas esse cenário negativo não é de
hoje. No ano de 2019, o setor industrial
também tinha fechado com queda. Inclusive, nos últimos cinco anos, a indústria teve queda em três deles.
Quando pensamos numa política industrial é necessário buscar maneiras
de avançar na diminuição dos custos de infraestrutura e logísticos, além de
incentivar a realização de pesquisas nacionais. Porém, para algo mais concreto, precisamos de um projeto ainda maior, no qual tenhamos uma indústria que atenda as necessidades do país.
Em outras palavras, se temos problemas em infraestrutura, quem tem que
fornecer o maquinário e equipamentos especiais para suprir a demanda deve
ser o setor metalúrgico brasileiro – não de fora.
Infelizmente, o que temos hoje no governo Bolsonaro é o pior dos
mundos – não existe um projeto do qual a industrial nacional faça parte. E
pior, tudo isso regado a uma política econômica liberal.
Para chegarmos ao projeto ideal de indústria no país ainda falta muito.
Mas sabemos que não dá para ficar de braços cruzados. Nós, trabalhadores, que produzimos as riquezas desse país, devemos sim cobrar e lutar
por ações de fortalecimento industrial, pensando no emprego e na renda
dos brasileiros.
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Carreata cobra agilidade na
vacinação e ‘Fora Bolsonaro’

Com as palavras de ordem ‘Fora Bolsonaro’ e ‘Vacina para todos’,
manifestantes foram às ruas no último domingo, dia 31, em diversas
cidades do País, para pedir agilidade na vacinação contra a Covid-19
e também o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Em Sorocaba não foi diferente. Cerca 250 veículos, entre carros e
motos, segundo os organizadores, fizeram uma carreata pelas ruas da
cidade. O ato começou às 10h e foram três horas de percurso, que saiu
do Paço Municipal e terminou no Centro.
Para o dirigente do SMetal e membro do Comitê da Flex, Valdecir
Nunes da Silva, o Pé de Frango, que esteve presente na manifestação,
a força dos atos nas cidades brasileiras mostra que a saída de Bolsonaro é um pedido nacional. “Sempre foi claro que ele não estava
preparado para este cargo. Agora, com a pandemia, fica evidenciado
aquilo que já sabíamos”, comenta.
Para Marcia Viana, secretária da mulher trabalhadora da CUT-SP,
que também participou do ato, “é extremamente importante que as
lideranças sindicais da cidade estejam reunidas nesses atos, porque
não dá mais para suportar a política econômica de Bolsonaro. Para
além disso, as pessoas estão morrendo e nada tem sido feito como
vimos em Manaus. É o nosso dever se indignar”. Novos atos devem
acontecer no País todo.

FASE LARANJA

Sindicato retoma
atendimento
presencial na sede
A sede do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região voltou a atender presencialmente na segunda-feira, 1º de fevereiro. O atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 17h,
de segunda a sexta-feira. Das 12h às 13h o atendimento será somente por telefone.
A reabertura da sede acontece por Sorocaba ter sido reclassificada para a fase laranja do Plano São Paulo, anunciada pelo
governo estadual na última sexta-feira, 29.
As medidas de segurança adotadas pelo SMetal, como distanciamento e o uso obrigatório de máscara, seguem vigorando.
Devido à pandemia da Covid-19, a sede tem funcionado com
40% do total de sua capacidade.

SERVIÇOS
Os serviços disponíveis para
o público são: recebimento de
documento, atualização cadastral e
agendamentos do plantão jurídico.
Conferência de holerites, termos de
rescisão de contrato e homologações
devem ser agendadas pelo empregador,
pelo telefone (15) 3334-5400.
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Seu voto fortalece ainda
mais a luta por direitos
Os metalúrgicos de Sorocaba e região tem grande destaque no
desenvolvimento industrial do Estado de São Paulo e no Brasil.
Por isso a importância das eleições sindicais de 2021 na categoria, que acontecem nos dias 3, 4 e 5 de março.
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal) representa mais de 35 mil trabalhadores, ocupando
a 4ª posição em número de metalúrgicos no Estado e a 8ª no país.
Outro ponto importante para se lembrar é que, os últimos
anos, têm sido ataque atrás de ataque aos direitos dos trabalhadores e aos movimentos sociais e sindicais no Brasil afora e,
agora, enfrentamos uma crise sem precedentes com a pandemia
da Covid-19.
Serão os dirigentes sindicais eleitos neste pleito que representarão a luta dos metalúrgicos de Sorocaba e região por melhorias
da condição social e também no ambiente de trabalho, nos salários e outras reivindicações do chão da fábrica e do administrativo.
Portanto, é de extrema importância a participação da categoria na escolha dos dirigentes sindicais deste ano. Os metalúrgicos
associados devem procurar conhecer as propostas dos candidatos
e candidatas e apoiar aqueles que possuem as mesmas diretrizes
e que defendam as pautas as quais se identifica.
As inscrições das chapas se encerram na sexta-feira, dia 5.

Foguinho

Eleição para eleger a nova diretoria do SMetal que vai representar os mais de 35 mil metalúrgicos
de Sorocaba e região por quatro anos (2021-2025) acontece nos dias 3, 4 e 5 de março
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Nova presidência da Câmara
traz riscos à classe trabalhadora

Mais contratações
na Toyota

Foi aprovada pelos trabalhadores da Toyota, na última sexta-feira, dia 29, a proposta de
renovação do sistema de registro eletrônico de
ponto (REP) e de efetivação de mais 40 contratações por prazo determinado na empresa.
Segundo o dirigente do SMetal e membro do
CSE da montadora, Robson Lopes (Paraná), as
novas contratações são para atender à demanda
da produção do novo veículo da montadora.
“Todas as adaptações necessárias na linha de
produção para a implementação da plataforma
TNGA já foram feitas e as 180 contratações por
prazo determinado também foram realizadas.
Com a aprovação do acordo, serão abertas mais
40 vagas, totalizando 220 trabalhadores a mais
na planta de Sorocaba para produção do novo
SUV”, conta.
A implantação da plataforma TNGA foi uma
das lutas do SMetal na busca de investimentos
para a planta local e pode potencializar a produção em Sorocaba.

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Quem é Arthur Lira?

Empresário, advogado e pecuarista, o deputado
responde a várias ações na Justiça:
• Lavagem de dinheiro e corrupção depois que um
de seus assessores parlamentares foi flagrado com
dinheiro escondido embaixo da roupa.
• Chefe um esquema de “rachadinha” na Assembleia
Legislativa de Alagoas. Os documentos indicam
desvios da ordem de R$ 254 milhões.
• Condenado em segunda instância na esfera cível
por improbidade administrativa.

POR TEMPO INDETERMINADO

CAMPANHA SALARIAL

Colônia de Férias
está fechada

Trabalhadores da
Nipro aprovam acordo

Por deliberação da diretoria do Sindicato, a
Colônia de Férias dos Metalúrgicos, que fica na
Ilha Comprida, litoral sul de SP, ficará fechada
por tempo indeterminado. A medida foi necessária devido ao aumento dos casos de Covid-19
no país e na região.
Segundo o secretário de administração e
finanças do SMetal, Tiago Almeida do Nascimento, foi uma decisão delicada, porém, extremamente necessária. “Estamos em uma fase
muito difícil, na qual a doença tem se alastrado
cada mais vez. Nosso dever primordial é lutar
pela saúde e a vida dos trabalhadores”, explica.
No Brasil, já são mais de 9 milhões de casos
confirmados da doença e 225 mil mortes por
Covid-19. Na região, os número também estão
crescendo.
Qualquer alteração será divulgada nas redes sociais do Sindicato e no Portal SMetal
(www.smetal.org.br).

Foguinho

ACORDO APROVADO

“Enquanto isso, o governo continua negando a continuidade do pagamento do auxílio
emergencial e do benefício para preservação
do emprego e renda dos trabalhadores, o que
pode levar muitas famílias a passarem fome e
aumentar significativamente o desemprego no
País”, critica.
Ele lembra que é o presidente quem coloca
em pauta a discussão de projetos e votações e,
por isso, seria imprescindível ter um Congresso
independente do governo. “Estamos vivendo a
pior crise já vista no País e um governo que não
se importa com a vida dos brasileiros.
Agora, com Lira na presidência, mais
uma vez a nossa democracia é colocada
em risco, juntamente com os direitos dos
trabalhadores e dos que mais precisam”,
lamenta o presidente do SMetal.
Segundo ele, com o cenário que se
desenha na política brasileira, cabe à
classe trabalhadora se manter em alerta
e disposta para o enfrentamento às pautas que atacam os direitos dos brasileiros
conquistados com muita luta.

Foguinho

Foto Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Com 302 votos, o deputado federal Arthur
Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara
dos Deputados e ficará no comando da Casa
nos próximos dois anos. A votação aconteceu
na segunda-feira, 1.
Segundo o presidente do SMetal, Leandro
Soares, infelizmente, a vitória do candidato de
Bolsonaro não surpreende. Na última semana,
o governo abriu os cofres públicos e destinou
R$ 3 bilhões para deputados e senadores, para
que aplicassem em obras nos seus redutos
eleitorais.

Os trabalhadores da Nipro aprovaram na
última quinta-feira, 28, acordo coletivo da
Campanha Salarial de 2020, com reajuste nos
salários e manutenção das cláusulas sociais da
Convenção Coletiva.
Em assembleia, o diretor executivo do SMetal, Francisco Lucrécio Junior Saldanha, que negocia com a empresa, lembrou da importância
da renovação das cláusulas sociais que, depois
de tantas alterações nas leis trabalhistas, é uma
das poucas ferramentas de proteção aos direitos.
A Nipro faz parte do Grupo 10, formado
principalmente por pequenas e micro empresas
de manutenção industriais, funilarias, entre outras, que foi a única bancada patronal que não
apresentou proposta da Campanha Salarial e,
por isso, o SMetal tem negociado por empresa.
Até a manhã do dia 29, a entidade havia
firmado acordo de data-base com 118 empresas, beneficiando cerca de 1450 trabalhadores do G10.

