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Sem empregos, sem ganho real, sem aposentadoria decente, 
sem comida na mesa e sem moradia. Esse é o retrato do Brasil 
de hoje. O país não tem uma política pública para reverter a 

situação do desemprego e de outros 
problemas que enfrentamos no nos-
so dia a dia. 

Enquanto isso, a inflação consome 
mais da metade do salário e da 
aposentadoria de milhares brasileiros 
que, muitas vezes, mal conseguem 
levar uma cesta básica para casa. 

Há anos não presenciávamos uma miséria tão grande no 
país. Claro que a pandemia favoreceu esse quadro, mas ela 
só acelerou o que já estava acontecendo. Escancarou o que 
já era previsto em um governo que não se volta para os mais 
pobres, que não se importa com a fome dessas famílias e 
com a desesperança presente no olhar de mães e crianças 

que não sabem se terão comida à mesa no dia seguinte. 

Enquanto tivermos 14 milhões de desempregados e uma 
política de desvalorização do salário mínimo, o Brasil não irá 
se desenvolver. A questão do emprego só se resolve com o 
crescimento do país. 

Vários setores da economia estão paralisados por falta de 
ação do atual governo. Por isso, precisamos recuperar o 
país. Precisamos de uma política de valorização do salário 
mínimo e de aumento da aposentadoria para que os bra-
sileiros voltem a ter poder de compra.  

Para isso, precisamos construir uma grande frente envolven-
do os movimentos sociais, movimentos populares, partidos 
políticos. É necessário construirmos uma grande frente para 
ganharmos as eleições e mudar o Brasil para voltar a ter em-
pregos e crescimento econômico. 

Editorial

Frente ao triste quadro econômico com 19 milhões de 
brasileiros e brasileiras passando fome, 116 milhões em 
situação de insegurança alimentar e quase 28 milhões 
vivendo abaixo da linha da pobreza, segundo dados da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), é extremamente impor-
tante, neste ano eleitoral, analisar o que cada candidato à 
presidente, 
governador, 
deputado es-
tadual, deputa-
do federal e senador tem 
falado e apresentado para 
melhorar a qualidade de vida da população, especial-
mente do acesso à renda e emprego dos mais pobres.

Só vamos progredir tendo um Congresso articulado com 
as necessidades da sociedade. O Brasil precisa voltar a 
crescer, com empregos de qualidade. País não aguenta 
mais quatro anos de altas taxas de desemprego e com 
o salário apanhando feio da inflação.

Entre tantos enfrentamentos e desafios, que preten-
demos colocar aqui, como orientação para um voto 
consciente nas eleições, alertamos para a urgente 
questão da desigualdade de renda e riqueza, o grande 
problema moral e a grande questão econômica do 
nosso tempo. Há algo profundamente errado quando 

1% mais rico concen-
tra 49,6% de toda a 

riqueza do país, 
como apontam 
os números da 

edição 2021 do 
relatório sobre riqueza 

global feito pelo banco Credit Suisse. 

Voltando às eleições, os políticos são escolhidos, antes de 
qualquer coisa, para dar condições de dignidade e cidada-
nia à população. Esta é uma reflexão importante para as 
pessoas que vão às urnas neste ano decidir o futuro do país. 

Conte com a luta do Sindicato e o abraço fraterno 
desta presidência, sempre!
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“emprego só 
se resolve com 
o crescimento 

do país”

Eleições e o voto
em quem luta pelos 

trabalhadores



Matéria de Capa
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Objetivo é mobilizar para conquistar 
benefícios maiores para os trabalhadores 

Sindicato terá equipe 
para fazer declaração 
de Imposto de Renda
Como todos os anos, o 
Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá realiza 
atendimento para declaração 
de Imposto de Renda 2022, 
ano base 2021.  A partir do 
dia 03 de março, uma equipe 
especializada irá atender
não somente os associados, 
mas a população de modo 
geral, até o dia 29 de abril.

Todas as pessoas com 
rendimentos tributáveis, sujeitos 
ao ajuste na declaração, cuja soma 
anual foi superior a R$ 28.559,70.

Rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma 
foi superior a R$ 40.000,00.

Obteve, em qualquer mês, 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou realizou 
operações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas.

Optou pela isenção do imposto 
sobre a renda incidente sobre o 
ganho de capital auferido na venda 
de imóveis residenciais, cujo produto 

da venda seja destinado à aplicação 
na aquisição de imóveis residenciais 
localizados no País, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da 
celebração do contrato de venda.

Pretenda compensar, no
ano-calendário de 2019  ou 
posteriores, prejuízos de
anos-calendário anteriores ou do 
próprio ano-calendário de 2019

Teve a posse ou a propriedade,
em 31 de dezembro de 2019,
de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior
a R$ 300.000,00.

Passou à condição de residente
no Brasil em qualquer mês e
nessa condição se encontrava
em 31 de dezembro de 2019.

Quem precisa declarar O irpF?

Sócio: R$ 60,00* 
Não sócio: R$ 90,00*

*Declarações complexas e 
com rendimentos acumulados 
valores a combinar

VamOs em FreNTe! siNdicaTO eNcamiNHa 
as pauTas de plr para as empresas

Maiores inforMações:
2534-4097

93800-1884
atendiMento:

segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
2º Sábado do mês, das 8h às 12h. 

Rua Gertrudes de Lima, 202,
Centro, Santo André

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá envia 
as pautas com as reivindicações de PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) para as fábricas. Com o aumento do custo 
de vida, puxado pela alta do preço dos alimentos, gás e com-
bustível, conseguir ganho econômico para categoria é a or-
dem do dia no Sindicato. 
Na avaliação do presidente Cícero Martinha, mesmo com as 
negociações cada vez mais difíceis, o Sindicato tem fechado 
bons acordos. “A nossa expectativa é de avanço, mesmo nos 
dois últimos anos, quando enfrentávamos os piores momen-
tos da pandemia, com as empresas se utilizando da crise para 
reduzir benefícios, conseguimos negociar de acordo a ne-
cessidade dos trabalhadores”. 
Presidente também destaca a participação ativa dos metalúr-
gicos para combater metas abusivas e valores rebaixados. “A 
diretoria na base envolve os trabalhadores que acompanham 
a situação de cada empresa em relação ao nível de produção 
e qualidade dos produtos das fábricas.” E também reflete 

sobre o ganho do próprio empresário. “As empresas que 
conseguem sobreviver no mercado são aquelas que valori-
zam os trabalhadores na negociação de PLR, pois ganham na 
produção e qualidade do material”.
O diretor vice-presidente Adilson Sapão comenta o processo 
de negociação, após a notificação do Sindicato. “Há empre-
sas que começam a agendar a reunião assim que recebem a 
pauta. Aí montamos a comissão de representação dos traba-       
lhadores que é importante na hora de discutir as metas, pois é 
o entendimento de quem acompanha o dia a dia da fábrica”.
Sapão lembra que a PLR é uma das principais expectativas 
dos metalúrgicos. “O trabalhador conta como um 14º salário, 
uma renda extra no orçamento. Por isso, o esforço por essa 
conquista é diário.”
Agora, todos precisam se engajar na pauta para pressionar 
os patrões a negociarem as reivindicações. Somente com a 
unidade da mobilização junto ao Sindicato, a categoria con-
quistará sucesso na PLR.

“As empresas 
que 
conseguem 
sobreviver 
no mercado 
são as que 
valorizam os 
trabalhadores 
na negociação 
de PLR“

PRESIDENTE
Cícero Martinha



O que rola nas Fábricas
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 Trabalhadores durante votação de PLR

Metalúrgicos aprovam proposta de PLR negociada 
pelo Sindicato. Parcela única será paga no dia 30 
de março. 

Freios Trevo

PLR é aprovada em assembleia

Fo
to

: A
ce

rv
o 

do
 S

in
di

ca
to

Da esquerda para 
direita: Diretores: 
Osmar, Romarinho; 
Reinaldo (reintegrado),  
Galo e o Dr. Costa

Hydro

Sindicato consegue reintegração
de trabalhador

O Departamento 
Jurídico do Sindi-
cato conseguiu a 
reintegração de 
mais um metalúr-
gico que havia sido 
demitido irregular-
mente. Reinaldo 
Ademir, 50 anos, 
foi reintegrado na 

Hydro, no dia 13 de dezembro, desde então desem-
penha atividade compatível à decisão judicial. A es-
tabilidade está garantida até a aposentadoria, direito 
previsto em convenção coletiva.
“Ele teve uma doença ocupacional contraída dentro 
da empresa onde trabalhava em Sorocaba, na Alcoa. 
A unidade fechou e ele veio para cá.  Como o fato ge-
rador foi em 2008, segue a convenção deste ano  que, 
aliás, já foi reconhecida em ação anterior. A empresa 
pensou que poderia manda-lo embora, mas o direito 
já estava adquirido”, explica o professor e assessor ju-
rídico, Dr. Raimundo Simão de Melo.
Já o coordenador do Departamento Jurídico, Dr. Mar-
celo Firmino lembra a importância dos trabalhadores 
procurarem o setor não somente em situação de de-
missão, mas como orientação para o dia a dia. “Esta-
mos aqui para orientar e defender os associados na 
busca por seus direitos, é um trabalho diário e perma-
nente da nossa entidade”.
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Em eleição realizada na última se-
gunda-feira (13), os metalúrgicos 
da Benteler elegeram quatro titu-
lares e dois suplentes para CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes). O diretor Osmar 
Fernandes fala da importância de 
uma CIPA atuante na gestão 2022 
- 2023. “Os novos cipeiros terão 
a função de zelar pela segurança e saúde dos seus 
companheiros. Uma luta que o Sindicato sempre 
está atento, por isso acompanhamos a eleição e a 
apuração dos votos”. Parabéns aos eleitos!

Benteler

Trabalhadores elegem novos cipeiros

Da esquerda 
para direita: 
Titulares
Bruno Marcos
Francisco Calou
Rilson Martins
Márcio Januário

Suplentes
Evaldo Auspicio
Fernando 
Aparecido

E-LED Iluminação

Em mais uma eleição da CIPA com o acompanhamen-
to do Sindicato em todo processo eleitoral para dar 
transparência e garantia aos trabalhadores, foram elei-
tos, na quinta-feira (17), para Comissão que vai atuar no 
período de 2022 a 2023: Titulares: Daniel do Nascimen-
to, Paulo Roberto e Suplente: Megara Mayala.

Veja quem são 
os novos membros 
da CIPA

Titulares:
Daniel do Nascimento 
Paulo Roberto

Suplente:
Megara Mayala

Tenneco

No dia 11 de fevereiro, traba-
lhadores da Tenneco elege-
ram a Comissão de PLR que 
vai participar das negociações 
ao lado do Sindicato.

Sindicato parabeniza 
os eleitos para 
Comissão de PLR 
2022/2023

Seguem os eleitospor área:
Administrativo: 

ALAN JORGE SILVA 
Suporte, Manutenção, Qualidade, Laboratório:JOSé NILSON CORDEIRO 

DA SILVA 
Planta Baixa:JOSé ANTôNIO MORELLI 
Planta Alta:

PAuLO CESAR VITOR

•Acesso aos benefícios
•Pré-agendamento de serviços 
 (jurídico, médico, Colônia de  
 Férias, entre outros)
•Denúncia pelo aplicativo
•E muito mais!

#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

AgendA SindicAto: PLR
MEC Q: REuNIãO DIA 07 DE MARçO,  
 àS 10H, NA EMPRESA 

SCÓRPIOS: REuNIãO DIA 08 DE MARçO,   
 àS 14H, NA EMPRESA

eleições da 

cipa
POLIMETRI
Inscrições:

25/02 a 11/03
Eleição:
17/03

C.D. DInIz 
ManuTEnçãO

Inscrições:
18/03 a 01/04

Eleição:
08/04

a.L. InDúsTRIa
Inscrições:

18/02 a 07/03
Eleição:
16/03

MaX DEL
Inscrições:

02/03 a 16/03
Eleição:
23/03


