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CENTRAIS SINDICAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS
DEFINEM CALENDÁRIO DE LUTAS 2022

Diretoria nas 
fábricas junto 

com a categoria

Renda do 
trabalhador cai 

9,7% em um ano

Sindicato 
apresenta Plano de 

Saúde acessível



Na contramão de valores caros e abusivos de 
planos de saúde, o Sindicato faz adesão a um que 
traz preço acessível dentro de uma estrutura de 
convênio que proporciona ótimo atendimento. 

Editorial
     

UM POUCO
SOBRE A IMPRENSA 
SINDICAL E O NOSSO 
CORAJOSO JORNAL
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Na manhã do dia 12 de maio de 1978, quando os tra-
balhadores da Scania, em São Bernardo do Campo, 
entram na fábrica, mas não ligaram as máquinas e cru-
zaram os braços, exigindo mais de 20% de salário, não  
era apenas a primeira paralisação 
após 10 anos de descara-
do arrocho salarial e re-
pressão contra a classe 
trabalhadora, mas o iní-
cio de um período de lu-
tas com sucessivas greves e 
significativas transformações na  vida política brasileira.

A greve na Scania, que não surgiu do nada, mas 
como resultado de um processo de conscientização 
dentro das fábricas. A partir daí, desta organização, 
os trabalhadores conseguiram, contra a vontade da 

burguesia aliada à ditadura mili-
tar, ter participação no processo 
político social do país.

Nessa revitalização do movimento 
sindical que ressuscitou a reali-
zação de grande assembleias; foi 
às ruas e praças  por reposição sa-
larial, promovendo grandes mani-
festações de 1º de Maio; propôs e 
liderou greves, a imprensa sindical 
teve um importante papel.  

Os jornais dos sindicatos, até hoje, cumprem um va-
loroso papel de comunicação. Comunicar qual é a 
situação, quais são as reivindicações, quais as formas 
de luta colocadas em torno de tais reivindicações. 

O NOSSO ChAMA-SE O MEtALúRgICO 
Aqui, no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André 
e Mauá, os interesses dos trabalhadores da categoria 
são impressos e levados de maneira transparente 
pelo nosso jornal ‘O Metalúrgico’. 

Nas páginas dele levantamos a bandeira da Constitu-
inte, denunciamos a ganância do capital estrangeiro, 
exigimos 40 horas semanais, cobramos PLR e ganhos 
salariais, exigimos segurança e saúde no trabalho, 
entre tantas outras bandeiras, tanto históricas, hoje, 
quanto atuais, do dia a dia das necessidades da ca-
tegoria nas fábricas.

Conte com a luta do Sindicato e da comunicação 
de resistência do nosso jornal. Um forte e fraterno 
abraço dessa presidência, sempre!

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

“Comunicar qual é a situação, quais 
são as reivindicações, quais as 

formas de luta colocadas em torno 
de tais reivindicações”

Plano de saúde completo e por custo baixo é apresentado pelo Sindicato em parceria com a Plena Saúde
Após analisar a proposta, apreciando o valor do convênio, 
a cobertura e a facilidade de acesso às unidades de atendi-
mento, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá 
firmou a parceria com o Grupo Plena Saúde. Na última sexta-
feira (18), o evento de apresentação às empresas contou com a 
presença do vice-presidente da Plena Saúde, Roberto Ranieri, 
do presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de 
SP, Eliseu Costa e do presidente do Sindicato, Cícero Mar-
tinha, além de outras diretorias sindicais que já têm o plano e 
representantes das empresas. 
“Temos mais de 35 anos de história. Gostamos de trazer a 
saúde para um preço compreensível no bolso da pessoa. 
Quando apresentamos o nosso preço, o pessoal fica admira-
do e pergunta: cobre tudo? E respondemos sim! Cobre inter-
nação, cobre  cirurgia, cobre UTI”, explica Ranieri.



Matéria de Capa

Dentro desse quadro amplo oferecido, além dos proble-
mas de acesso existentes à rede de saúde no país, o presi-
dente Martinha teve o entendimento de uma boa opção 
para quem não consegue pagar um convênio. “Nós sabe-
mos da dificuldade da saúde pública.  SUS mostrou a sua 
importância na pandemia, mas não dá conta de atender 
toda a demanda da população. s trabalhadores s vezes 
t m um conv nio razo vel dentro da empresa, mas e uan-
do não tem? E quando ele saí? Essa opção que nós temos 
hoje aqui no mercado que a própria Agencia Nacional de 
Saúde permite de uma associação, de um sindicato apre-
sentar é uma boa proposta em termos de custo-benefício”. 

 atendimento presencial para ad uirir o plano de saúde 
já está disponível na sede da entidade. De segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h, com a Vânia.

O momento e o sentimento é de união.  No dia 14 
de março, CUT, Força Sindical, UGT, CTB e o MST 
lançaram o Calendário de Lutas 2022 para o Es-
tado de São Paulo. Com foco no combate à fome, 
desemprego e solidariedade, a proposta expressa 
ações conjuntas na organização de enfrentamen-
tos contra problemas sociais, denunciando, suge-
rindo e cobrando soluções do poder público.

Atualmente, no dia a dia do país, segundo dados 
do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos (Dieese), 19 milhões de pessoas passam 
por insegurança alimentar, mais de 12 milhões es-
tão desempregados, número que salta para 28,3 
milhões ao considerar os subocupados que sobre-
vivem de bicos e os desalentados que desistiram 
de procurar emprego. 

Nesse cenário de tragédia socioeconômica, uni-
das por princípios humanos e focos de atuação 
semelhantes, Centrais Sindicais e movimentos so-
ciais dão as mãos numa agenda de mobilização 
que será posta em prática por meio de iniciativas 
de diálogos, atos de reinvindicações e mobilização 
como forma de pressionar as autoridades.
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Sindicatos e movimentos sociais que lutam por direitos 
e conquistas têm hoje, com o apoio da participação 
popular, a desafiadora tarefa de construir um Estado
forte e democrático em relação ao acesso à renda, 
cidadania, justiça social e dignidade na vida da população.

Plano de saúde completo e por custo baixo é apresentado pelo Sindicato em parceria com a Plena Saúde

CALENDÁRIO DE LUTAS 2022
CENTRAIS SINDICAIS APRESENTAM

• Consultas em   
 Centros Médicos  
 próprios e Rede   
 Credenciada

CENTRO MÉDICO
DA PLENA SAÚDE
EM STO. ANDRÉ - REDE 
CREDENCIADA

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

Mais informações na Sede do 
Sindicato ou pelos telefones:

VALORES POR fAIxA ETáRIA
faixa etária Plano Enfermaria  Plano Apto.
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

AGORA VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
JÁ TÊM UM PLANO DE SAÚDE

• Planos Individual   
 e Familiar

• Sem Coparticipação

Conferência Nacional da Classe 
Trabalhadora, a  Conclat 2022 – Empregos, 
Direitos, Democracia e Vida.

AbRIL

Mobilização em todo o 
estado de São Paulo contra 
a fome e contra a carestia.

AbRIL

1° de Maio, Dia Internacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras, na capital 
São Paulo e nas principais cidades do 
interior serão realizados grandes atos.

MAIO

Dia estadual de 
Mobilização Pelo Vale 
Transporte Social.

MAIO
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O que rola nas Fábricas
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AL Puxadores

Trabalhadores 
aprovam banco 
de horas
Em assembleia reali-
zada na tarde da úl-
tima sexta-feira (18), 
os metalúrgicos apro-
varam, por unanimi-
dade, a renovação de 

acordo de banco de horas nego-
ciado pela diretoria do Sindicato. 
O ato foi realizado de maneira 
simultânea, na matriz da AL Puxa-
dores estiveram presentes os di-
retores Sapão, Saradão, Brito, a 
diretora Ilca Almeida e o compa-

nheiro  Zoinho. Já na filial, os companheiros Zóião e 
Gil Baiano. Ambas votações tiveram participação ex-
pressiva dos trabalhadores.

Aproveite mais este benefício oferecido pelo SINDICATO!

r ão oficial do Sindicato
dos Metal r icos de Santo Andr  e Mauá

Presidente: Cícero Firmino (Martinha)
Vice-presidente: Adilson Torres (Sapão)
Diretor responsável: Manoel do Cavaco

O METALÚRGICO

Sede Santo André: Rua Gertrudes de Lima, 202 • Fone: 4993-8999 | Sede Mauá: Av. Capitão João, 360 • Fone: 11 4555-5500

Jornalista responsável: Fábio Bézza - Mtb 53.418
Diagram. e proj. gráfico: ilustracaodigital@gmail.com
Charges e ilustrações: Rice Araújo

ELEIçõES DA 

CIPA
ACC

Inscrições:
18/03 a 01/04

Eleição:
11/04

CALDEROH 
INDÚSTRIA
Inscrições:

18/03 a 01/04
Eleição:
08/04
NORMA

REGULAMENTADORA 
Inscrições:

05/04 a 20/04
Eleição:
04/05
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AL Puxadores teve 
duas assembleias, 
uma na matriz e 
outra na filial

Maxion

Em assembleia, proposta de alterações de folga e feriado é aprovada 

Na proposta aprovada sobre alterações de 
folgas e feriado, em assembleia na porta 
da fábrica, nesta segunda-feira (21), o mês 
de abril terá dois finais de semana com 
descanso nas sextas, sábados e domingos, 
mas com um sábado trabalhado (no dia 02) 
e expediente normal no dia 08, feriado de 
Aniversário de Santo André. 
Só quem trabalha de segunda a sexta-feira, 
mantém o expediente normal na sexta (08/04). Outro 
ponto importante do acordo é que no dia 25 de mar-
ço, os horistas terão folga com desconto de 01 dia na 

folha de pagamento em agosto de 2022, enquanto os 
mensalistas com desconto no banco de horas. Já no 
dia 30 de abril será concedida folga pela empresa.  
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Secretário-geral Manoel do 
Cavaco conduz assembleia

Incomase

Em mais uma ação do Sindicato,
PLR é aprovada

Nesta terça-feira (22), os trabalhadores e trabalhado-
ras da Incomase aprovaram PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) de R$ 800. Segundo informações 
dos assessores do Sindicato, Dudu e Maritaca, a 
primeira parcela de R$ 400 será paga no dia 15 de 
julho e a segunda de R$ 400 em 15 de dezembro.
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Assembleia na Incomase tem aprovação de PLR

No Brasil, a inflação dos alimentos que integram a 
cesta básica chegou a 12,67% no acumulado de 12 
meses, até fevereiro, aponta estudo realizado por 
professores de economia da PUCPR (Pontifícia Uni-

versidade Católica do Paraná). 
Sendo assim, o indicador voltou 
a ficar acima do IPCA, o que não 
ocorria desde outubro. Até fe-
vereiro, o IPCA teve avanço de 
10,54% em 12 meses.

n a o a ta i a
alcança 12,67% e supera

média de preços

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Con-
tínua), divulgados na sexta-feira, 18 de março, 
o brasileiro ganhou em média R$ 2.489 no tri-
mestre encerrado em janeiro de 2022. Isso cor-
responde quedas de 1,1% em relação ao trimes-
tre encerrado em outubro e de 9,7% diante do 
trimestre finalizado em janeiro de 2021.

Renda média do 
trabalhador cai 

9,7% em um
ano, diz IBGE 


