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Nosso lema
é o de sempre: 
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trabalhadores!
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O que rola nas fábricas: Campanhas 
salariais aprovadas, CIPA e PLR
Paulinho da Força escreve sobre
a união na luta contra a Covid-19



Editorial

Falando em desafios, oportuno comentar sobre um de-
les, como por exemplo, as negociações salariais que se 
revestem, cada vez mais, de novas dificuldades.

O embate atual se dá entre duas concepções políticas e 
econômicas opostas. De um lado o empresário, com seus 
conceitos baseados na margem de lucro, custos, com-
petitividade, ou seja, o custo do trabalho resumido a um 
ingrediente que deve ser controlado para determinar a lu-
cratividade, versus a emergência que o trabalho tem para 

o empregado, na qual ele é elemento determinante para 
a sua sobrevivência e qualidade de vida.

Ter o entendimento deste cenário, junto a mobilização 
da categoria no crescimento da estrutura sindical, é fun-
damental  para atuação de uma diretoria preparada para 
ganhar essa queda de braço ao lado dos trabalhadores. 

E pegando gancho na capa desta edição do jornal, vale 
um lembrete: “Fique junto de quem te defende”. Quanto 
a este Sindicato, não faltam motivos para seguir defen-
dendo os trabalhadores e se pautando nas reivindicações 
e necessidades que vêm do chão das fábricas.

Conte com a luta do Sindicato. O forte abraço da 
presidência, sempre! 

Nosso lema é 
o de sempre: 
defender os 

trabalhadores
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Do mesmo modo que a luta pelos interesses dos metalúrgicos e 
metalúrgicas é diária, todo dia é dia de fortalecer o Sindicato. Reconhecer 
este laço que, aliás, é infinito, bem como o conceito do ‘Monumento ao 
Trabalhador’ feito pela saudosa Tomie Ohtake para nossa entidade, é o 
primeiro passo para vencermos todos os desafios.  

Cícero Firmino
(Martinha)
PRESIDENTE DO SINDICATO 
DOS METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ

Adilson Sapão
VICE-PRESIDENTE 
DO SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ

Paulinho da Força
Deputado federal

A covid-19 não dá trégua em nenhum lugar do mundo. Quan-
do pensamos que tudo vai voltar ao normal, surge uma nova 
variante. Atualmente, a Ômicron tem deixado o país em uma 
situação crítica, com UTIs lotadas e pessoas à espera de trata-
mento. A situação não apenas sobrecarrega os hospitais, mas 
os médicos e profissionais de enfermagem que trabalham du-
rante hora a fio para darem conta da demanda. 

Seis estados apresentaram UTIs lotadas, com 80% de ocu-
pação dos leitos. Enquanto vivemos as incertezas de uma 
doença que não vai embora, também temos que lidar com 
a falta de habilidade do governo federal para gerir a crise. 

Enquanto o país padece, o governo minimiza o aumento da 
infecção e até a morte de crianças em decorrência do vírus, 
fazendo de tudo para dificultar a vacinação desse grupo. 

Diante de tudo isso, percebemos que 2022 precisa ser o ano 
da mudança. O Brasil não vai aguentar mais 4 anos de Bolsona-
ro e de sua turma só diz amém para tudo que ele quer e deseja. 

Além da pandemia, convivemos com o empobrecimento 
histórico da população brasileira, desde o início desse go-
verno. A pobreza chegou a um patamar de 10 anos atrás. 
Na verdade, está bem pior. A renda média caiu e os salários 
não acompanham a inflação. Sem falar nas aposentadorias 
e na falto de apoio aos aposentados que poderia vir por 
meio do 14º salário, mas encontra barreiras colocadas pelos 
apoiadores do presidente. 

O Brasil precisa urgentemente ser reconstruído. Mas essa re-
construção só se faz com união e com trabalho. Isso tenho 
feito há anos, mas agora a necessidade é ainda maior. 

Para que o nosso país possa respirar novamente e para que 
o nosso povo volte a ter uma vida de qualidade, com empre-
go, salário justo e uma renda compatível, tenho intensificado 
esforços e buscado apoio com lideranças políticas em todo 
Brasil. Não é hora de descansar, mas de arregaçar as mangas 
pelo Brasil e pelos brasileiros.  

Se você quer conhecer 
mais sobre o trabalho 
de Paulinho da Força a 
favor dos trabalhadores, 
uma mensagem pelo 
Whatsapp: 11 97232-2277

Covid- 19: Um desafio que não pode ser ignorado
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Fique junto de
quem te defende



Você Sabia?

Matéria de Capa
     

Para que a categoria, para que você metalúrgico, metalúr-
gica que agora lê esta matéria, consiga obter resultados 
positivos em termos de salário, benefícios e todas as ne-
cessidades que a diretoria sindical apresenta e negocia 
com as empresas, existe uma velha receita, mas infalível: 
a mobilização baseada na sindicalização, na filiação com 
o Sindicato.
Uma opção que é individual, de cada um, mas que quando 
é feita equivale a uma poupança de garantias para a vida 
profissional, já que escolher em participar do Sindicato é 
agir ativamente nas ações que vão não só assegurar os 
seus direitos, mas novas realizações e vitórias para toda a 
classe metalúrgica.
“Ao não se associar ao Sindicato para contribuir com a es-
trutura e o custeio da entidade, o trabalhador retira a força 
da categoria e de todo esforço para buscar melhorias e 

defender direitos da Convenção Coletiva”, avalia o presi-
dente Cícero Martinha. 
Diante disso, da urgência de trazer a reflexão sobre a 
atitude certeira do trabalhador e da trabalhadora em ser 
associados, listamos uma série de motivos para o forta-
lecimento da representação sindical.  Portanto, não perca 
tempo, procure o Sindicato e faça a sua filiação. 

Não faltam vaNtageNs para você 
participar do siNdicato
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O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André 
e Mauá, ao mesmo tempo que vai para cima dos 
patrões nas negociações que buscam, o tempo 
todo, levar melhorias salariais e de condições 
de trabalho aos metalúrgicos, além da defesa 
permanente dos direitos já conquistados, 
tem conscientizado os trabalhadores sobre a 
importância da sindicalização.

13º salário, férias remuneradas, ATS – Adicional por Tempo de 
Serviço, PLR (Participação no Lucro e Resultados), convênio 
médico, vale refeição, cesta básica, ônibus fretado, estas 

entre outras conquistas se deram por mobilização sindicato. 
NAdA diSSo Foi dAdo PoR goveRNo ou eSTAvA em Lei.

garantia de respaldo jurídico, com 
atendimento de advogados no auxílio 
para que os direitos trabalhistas sejam 
respeitados, em caso de processos, 
denúncias e ações coletivas.

Fortalecimento da Convenção 
Coletiva, que alcança inúmeros 
benefícios como licença-maternidade, 
homologação no Sindicato, adicional  
noturno, entre outras conquistas.

Saúde do trabalhador: 
atendimento com médico 
do trabalho.

descontos especiais em 
convênios médicos.

Colônia de Férias, muito além das 
assembleias e acordos, o Sindicato 
oferece qualidade de vida à família 
metalúrgica.

Qualificação profissional 
em cursos do Senai.

evolução da categoria 
para negociar melhores 

salários e ganho de 
proteção.

NEGOCIANDO SEM SINDICATO

 Foi luta, muita luta!



O que rola nas Fábricas
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diretores Sapão e Zóio, junto com os 
trabalhadores, em assembleia na Sete de Setembro

Trabalhadores da Cd diniz aprovam Campanha Salarial

Cd diniz

Campanha Salarial negociada 
pelo Sindicado é aprovada pelos 
metalúrgicos e metalúrgicas 

Hydro
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diretor, Romarinho, até o 
fechamento desta edição, 
foram realizados 175 testes 
nos quais nove deram posi-
tivo. A testagem teve início 
nesta segunda (31) e segue 
durante toda a semana. To-
das as medidas de proteção 
à vida e a saúde dos trabalhadores seguem presentes 
na pauta do Sindicato desde o começo da pandemia. 

diretor Romarinho
em testagem de 
covid na Hydro

Fábrica realiza teste rápido
de covid-19 nos funcionários

Na última sexta-feira (28), a empresa realizou o paga-
mento da 2ª parcela da PLR (Proposta nos Lucros e Re-
sultados) no valor de R$ 1.843 que, na soma com a 1ª 
parcela de R$ 3.000, corresponde ao total de R$ 4.843.  
O Sindicato também informa que na próxima quarta-
feira (09) acontece ato de Sindicalização na empresa.

Tenneco

2ª parcela de PLR é paga; 
Sindicalização é marcada para 
próxima quarta (09) 

Na tarde desta segunda (01), o Sindicato realizou as-
sembleia com os trabalhadores da fábrica. Em pauta 
estava a proposta de compensação para o final de 
ano. Como o feriado de 09 de julho, da Revolução 
Constitucionalista, cai num sábado, a empresa propôs 
trabalhar no dia 08 de dezembro, aniversário de Mauá, 
e folgar no dia 30 de dezembro. Os companheiros e 
companheiras aprovaram a negociação, informam os 
diretores Adilson Sapão e Zóio. 

Sete de Setembro

Trabalhadores e trabalhadoras 
aprovam proposta de compensação 
para o final do ano

eleições da 

cipa
Metalúrgica

guazzelli
Inscrições:

20/01 a 09/02
Eleição:
22/02

SgS induStrial
Inscrições:

01/02 a 15/02
Eleição:
24/02

e-led iluMinação
Inscrições:

24/01 a 07/02
Eleição:
17/02

No dia 26 de janeiro, 
na última quarta-feira, 
após realização de as-
sembleia, metalúrgicos 
aprovaram a proposta 
de 11,08 a partir de 1º 
de janeiro, com 26º de 
abono que será pago 
em duas parcelas: 13% 

no em 31 de janeiro e 13% no dia 28 de fevereiro. De 
acordo com as informações do diretor Gil Baiano, 
além desta aprovação, outro destaque é PLR de 2021 
que devido a pandemia não havia sido debatida, mas 
agora volta para a pauta de reinvindicações, bem 
como a PLR de 2022. 

 onsultas em entros Médicos  
 pr prios e ede redenciada

 lanos ndividual e amiliar

 em oparticipaç o

Saúde Novo plano de saúde
segue com preços acessíveis 
para os associados

CENTRO MÉDICO DA 
PLENA SAÚDE EM 
SANTO ANDRÉ
REDE CREDENCIADA 

Mais informações na 
Sede do Sindicato ou 
pelos telefones:
(11) 4993-8999
(11) 97522-4886 
WhatsApp

• CPF, RG, Comprovante de Endereço, Cartão Nacional de saúde do SUS.
• Cópia da Carteirinha Associativa do Sindicato ou da Ficha Associativa.

CARêNCIAS

Nos primeiros 90 dias da vigência deste contrato, apenas 
cumpriram CARÊNCIAS os associados ou dependentes 
que possuírem Doenças Pré Existentes contidas no 
preenchimento da Declaração de Saúde (720 dias);

PARTO E SEuS TERMOS (300 dias)

Após os 90 dias, as novas    
entradas cumpriram todas               
as CARÊNCIAS descritas                 
em contrato;
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VALORES POR fAIxA ETáRIA
faixa etária Plano Enfermaria Plano Apartamento
00 a 23 anos R$ 105,00 R$ 205,00
24 a 38 anos R$ 155,00 R$ 305,00
39 a 53 anos R$ 205,00 R$ 405,00
54 acima R$ 405,00 R$ 805,00
VALORES DO PLANO fAMILIAR

Plano Enfermaria Plano Apartamento 
 R$ 555,00 R$ 1.105,00

Sem limites de idade para 
o titular e o cônjuge

Plano de qualidade que cabe no seu bolso

Aproveitem mais este benefício oferecido pela sua ASSOCIAÇÃO!

CoNFiRA ALguNS beNeFíCioS deSTA PARCeRiA 
eNTRe o SiNdiCATo e A PLeNA SAúde

Veja abaixo quais são os documentos necessários no ato da inscrição:

Compareça à sede da Associação 
dos Aposentados, preencha ficha 
de adesão ao plano de saúde e 
a Declaração de Saúde. No ato 
da inscrição é cobrada uma taxa 
administrativa no valor de uma 
mensalidade do plano que você optar.
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