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Editorial

A morte de Moïse Mugenyi Kabagambe, imigrante 
congolês cruelmente assassinado num quiosque na 
Barra da Tijuca, numa agonizante execução com ima-
gens captadas em vídeo e apresentadas para 
o Brasil e o mundo, é revoltante! Após 
15 minutos de brutalidade, entre 
pauladas, chutes, socos e en-
forcamento, o jovem en-
tregue aos cuidados do 
Estado brasileiro como 
refugiado de guerra, 
teve a vida  abatida. 

De acordo com os re-
gistros do Ministério 
da Justiça, por meio da 
Coordenação-Geral do 
Comitê Nacional para os 
Refugiados (Conare), de 57 
mil refugiados reconhecidos 

pelo Brasil de 
2011 a 2020, 1.050 
eram congoleses. 

Neste país, onde um jovem negro 
é morto a cada 23 minutos, se-
gundo dados do Atlas da Violência 
2021, o aniquilamento de Moïse 
entra para um cenário diário de ex-
termínio contra a população negra. 

Dias atrás, também no Rio, em São Gonçalo, um sar-
gento da Marinha matou com três tiros disparados 
de seu automóvel um vizinho de condomínio. Durval 

Teófilo Filho, negro, voltava do trabalho, 
onde era repositor de estoque. Ele 

estava a pé e mexeu na mochi-
la para pegar as chaves do 

portão. Foi o bastante para 
morrer. 

E não nos esqueçamos, 
no próximo dia 14 de 
março, completam-se 
quatro anos do assassi-
nato da vereadora Ma-
rielle Franco (PSOL), até 

hoje não sabemos quem 
foi o mandante.

Até quando, Brasil? Precisa-
mos unir forças para lutar contra 

o racismo estrutural e a banalização 
da violência. Como bem pontou a nota assi-

nada pelas Centrais Sindicais, em apoio aos protestos 
do último sábado (05) em várias cidades, lembrando o 
feroz assassinato e cobrando punição dos responsáveis 
pela morte de Moïse. “Basta de racismo, xenofobia e 
genocídio negro”.

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

JUSTIÇA POR MOÏSE E PELA 
POPULAÇÃO NEGRA 
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Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (DIEESE) estabelece que o salário 
mínimo deve suprir as despesas de um trabalhador e da 
família dele com alimentação, moradia, educação, saúde, 
higiene, vestuário, transporte, lazer e previdência, além de 
pegar por base o cálculo do valor da cesta mais cara no mês 
de janeiro, que foi registrado em São Paulo (R$ 713,86). 

Ainda segundo o Dieese, o valor da cesta aumentou em 16 
das 17 capitais onde é realizada mensalmente a Pesquisa 

Nacional da Cesta Básica de Alimentos. O levantamento 
corresponde ao mês de janeiro de 2022.

Salário mínimo ideal deveria ser de R$ 5.997,14, aponta o Dieese
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Com a crise econômica que o Brasil enfrenta, na qual 
o salário perde o poder de compra e a inflação deixa 
os itens essenciais do dia a dia cada vez mais caros, 
crescem também as dificuldades para pagar a conta de 
planos de saúde. 

Aderir ao Sistema Único de Saúde é uma alternativa 
que vem sendo abalada pela alta absorção de milhões 
de desempregados que, sem outro recurso, ampliam e 
sobrecarregam a fila de atendimentos da rede pública. 

À vista disso, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá firma parceria com a Plena Saúde para 
favorecer assistência médica aos sócios e familiares,  
unindo custo baixo com qualidade.

Corretor credenciado da Plena Saúde, Osmar Costa, 
destaca a abrangência e a estrutura oferecida em relação 
aos atendimentos como um dos pontos mais atrativos 
para os associados. “É um plano de saúde completo, 
dentro das normas estabelecidas pela ANS (Agencia 
Nacional de Saúde), atrelado ao um custo bastante 

acessível aos oferecidos hoje no mercado”, explica. 

Costa também ressalta o suporte oferecido pela empre-
sa. “A infraestrutura disponibilizada aos trabalhadores 
que optarem por associar-se, é de primeira linha. Temos 
um Centro Médico moderno na região central de Santo 
André, com um pronto atendimento 24 horas, consul-
tas médicas nas mais diversas especialidades, coleta de 
exames laboratoriais, Tomografia Computadorizada de 
última geração, mamografia, densitometria óssea, sala 
de Ultrassom, sala de Raio X e sala de Audiometria”. 

Em relação às unidades de saúde. “São três hospitais 
próprios, dois em São Paulo e um em Mogi das Cruzes, 
além de poder utilizar toda rede própria e credenciada 
nas cidades de Santo André, Mauá, São Bernardo do 
Campo, Ribeirão Pires, São Paulo, Guarulhos, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Arujá, Osas-
co, Jundiaí e Cabreúva”, finaliza o corretor comercial.

Para aderir a assistência médica, o sócio ou sócia deve 
comparecer à sede do Sindicato.

COM PREÇO ACESSÍVEL, 
CATEGORIA GANHA 
FACILIDADE EM 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 
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Parceria do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André 
e Mauá com a Plena Saúde busca ampliar e melhorar as 
condições dos associados em aderir Plano de Saúde.

• Consultas em Centros Médicos 
 próprios e Rede Credenciada

• Planos Individual e Familiar
• Sem Coparticipação

CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE EM 
SANTO ANDRÉ - REDE CREDENCIADA 

Mais informações na Sede do Sindicato 
ou pelos telefones:

Edição 1162 - 2 de fevereiro de 2022

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

Aproveite mais este benefício
oferecido pelo SINDICATO!

ConFirA AlgunS BeneFíCioS deStA pArCeriA 
entre o SindiCAto e A plenA SAúde

Compareça à sede do Sindicato, 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.

24
no Centro Médico
de Santo André
Coleta de exames 
laboratoriais, Tomografia 
Computadorizada 
de última geração, 
mamografia, densitometria 
óssea, sala de Ultrassom, 
sala de Raio X e sala de 
Audiometria

horas

AtendiMento

AGORA VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
JÁ TÊM UM PLANO DE SAÚDE

(11) 4993-8999 (11) 97522-4886
WhatsApp



O que rola nas Fábricas
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trabalhadores votam em proposta 
de plr negociada pelo Sindicato

Formigari 

trabalhadores aprovam proposta 
de plr negociada pelo Sindicato

tenneco

Estão abertas as inscrições para a formação da Co-
missão de PLR 2022/2023. Os interessados deverão 
procurar pela área de Recursos Humanos durante o 
horário comercial e manifestar o interesse por meio de 
uma carta de próprio punho até o dia 10 de fevereiro. 
A eleição acontece nesta sexta-feira, entre às 5h e 15h. 
Serão escolhidos quatro representantes. 

• Empregados administrativos (colaboradores  
 que trabalham em Turno Administrativo): 1 VAGA 

• Empregados área de Suporte Manutenção,  
 Qualidade, Laboratório e sala de medidas   
 (colaboradores que trabalham em Turno): 1 VAGA

 • Empregados Planta Baixa: 1 VAGA

 • Empregados Planta Alta: 1 VAGA

eleição para Comissão de plr 
2022/2023 será nesta sexta (11)

Em assembleia con-
duzida pelo diretor 
Adilson Sapão, reali-
zada na última quin-
ta-feira (03), metalúr-
gicos e metalúrgicas 
da Formigari apro-
varam a proposta de 
PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) 
no valor de R$ 1.400 
que será paga em 
parcela única no dia 
15 de maio. Na oca-

sião, o diretor também lembrou sobre a importância 
da sindicalização dos trabalhadores como ferramen-
ta para conquistar melhorias para categoria.

Edição 1163 - 9 de fevereiro de 2022

REGULAMENTO DO SORTEIO DE 
APARTAMENTOS DA COLÔNIA FÉRIAS

26/02 a 01/03/2022
1. Data do Sorteio 13/02/2022 ás 9:00 hs na Sede do   
 Sindicato em Santo André.
2. O sorteio só será válido para os associados inscritos no  
 prazo determinado: De 07/02/2022 à 11/02/2022
3. O associado terá direito á apenas um número. 
4. O associado não precisa reservar o período todo em   
 sorteio, porém não poderá excluir de sua reserva o dia  
 que é o feriado.
5. Caso no dia do sorteio o associado e ou cônjuge   
 (representante) não estiver presente e for contemplado,  
 perderá o direito a reserva.
6. Não será permitido o repasse de inscrições a outras   
 pessoas, portanto se ocorrer do número ser sorteado, 
 este será anulado.
7. No dia do sorteio haverá uma mesa organizadora para 
 o cadastramento do sócio contemplado. Que terá o  
 prazo de 14/02/2022 á 18/02/2022, para realizar a reserva.  
8. Haverá uma lista de espera caso alguns associados   
 desistam da reserva.
9. O associado que não comparecer ao Sindicato para   
 efetuar a reserva no período estipulado perderá o  
 direito para o primeiro da lista de espera.
10. Caso o associado seja sorteado será obrigatória à   
 apresentação da ficha de inscrição fornecida no dia da  
 inscrição no Departamento de Arrecadação e Cadastro,  
 na Sede em Santo André.
11. Nos dias de reserva dos contemplados no sorteio,   
 o associado deverá apresentar os documentos exigidos,  
 conforme Regulamento de Reserva.
12. O associado tem de estar com as mensalidades em dia. 

Boa Sorte!!!!  

•Acesso aos benefícios
•Pré-agendamento de serviços 
 (jurídico, médico, Colônia de   
 Férias, entre outros)
•Voto virtual
•Pré-filiação
•Denúncia pelo aplicativo

#SINDICALIZADO 
BAIXE A SUA CARTERINHA 

DIGITAL DO SINDICATO

Aponte a 
Câmera do 

Celular no QR 
Code e baixe o 

aplicativo!

Um atendimento completo aos associados

ELEIÇõES DA 

CIPA
BENTELER
Inscrições:

Encerradas 
Eleição:
11/02

PoLímERo
Inscrições:

25/02 a 11/03
Eleição:
17/03


