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LULA RECEBE A PAUTA DOS TRABALHADORES
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21 de abril é Dia do Metalúrgico e do Tiradentes, am-
bas comemorações representam a vontade libertária 
do povo brasileiro. Assim como o mártir da Incon-
fidência Mineira, os companheiros e companheiras 
da categoria metalúrgica são símbolos de luta e de-
mocracia.  

A caminhada dos metalúrgicos está entre as histórias 
mais bonitas e representativas da classe trabalhadora 
no Brasil. Uma tradição que teve a sua construção 
lá atrás, no início do 
século passado, as-
sumindo um papel 
decisivo nos prin-
cipais episódios 
político-sindicais, so-
brevivendo, enfrentan-
do, resistindo e recri-
ando a sua identidade a 
partir de situações diversas, nas quais foi chamado 
a responder pelos desafios de sua representação e 
contestação de políticas e práticas danosas aos tra-
balhadores. Nunca fugimos da batalha!

Nossa categoria já passou por vários momentos, sem-
pre combativa, organizada coletivamente pelos sindi-
catos e com muita garra. Não desistimos, atualmente, 
seguimos combatendo a fragilização dos direitos tra-
balhistas e os ataques diários a estrutura sindical. 

Dos desafios que se impuseram e se impõe face aos 

últimos governos, onde quererem cortar e acabar com 
todas as nossas conquistas, consideram, friamente, o 
trabalhador como uma ferramenta de produção que 
pode ser usada e substituída, trocada por outra. Mas 
vamos vencer, já vencemos!  

Por uma Política industrial atuante

O mundo anda fortalecendo a indústria, enquanto 
o Brasil tem enfraquecido. Precisamos nos manifes-
tar contra isso. A indústria traz tecnologia, conheci-

mento, desenvolvimento 
e massa salarial. Cadê 
a nossa? O país precisa 
de uma política indus-

trial que o faça crescer. 
Fazendo isso, estará 
respeitando a força 
de trabalho da popu-

lação brasileira. 

Por isso, temos batido nessa tecla e vamos seguir le-
vando esse debate em nossas bandeiras. Não é por 
acaso que somos uma categoria extremamente im-
portante que, através do movimento sindical, tem a 
sua história ligada em avanços em toda sociedade.

aos trabalhadores e trabalhadoras, a todos 
e todas, o desejo de construirmos uma 
categoria cada vez mais forte! conte com 
a luta desse sindicato e receba o fraterno 
abraço da presidência, sempre!

A caminhada dos
metalúrgicos está entre
as histórias mais bonitas

e representativas da
classe trabalhadora

no Brasil

Força e tradição 
metalúrgica

Durante ato com as centrais sindicais, em clima festivo e de 
esperança, o ex-presidente Lula recebeu a pauta da classe 
trabalhadora que centraliza geração de emprego de quali-
dade, crescimento de salários, proteção trabalhista, previ-
denciária e social.
O pré-candidato a presidente elogiou o documento “Vocês 
nos apresentaram uma pauta, que não é uma pauta de 
reivindicações. O que vocês estão apresentando aqui é 
quase um programa de governo. É quase um programa de 
reconstrução deste país. É preciso sentar e conversar, não 
apenas com os sindicalistas, mas com todos os setores da 
sociedade”, disse Lula.
Caso eleito, também se comprometeu, a por em prática uma 

LuLa faLa em poLítica de aumento reaL de saLário e critica reforma traba
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Os trabalhadores brasileiros passam por momentos difí-
ceis, ainda mais depois da reforma Trabalhista, que en-
fraqueceu os sindicatos e o movimento social brasileiro.  
Foi a nossa luta que nos levou a ter muitas conquistas 
de direitos, a conseguir mais dignidade para todos os 
trabalhadores brasileiros. 

Como exemplo dessa força, temos os sindicatos dos 
metalúrgicos, que são muito atuantes em todo o país, 
mesmo com as dificuldades impostas pelos governantes. 
Tenho muito orgulho em dizer que foi durante a minha 
atuação no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo que 
aprendi a lutar por melhorias para os trabalhadores. 

Durante os meus anos no chão de fábrica não me con-
formava com a forma como as empresas tratavam os 
profissionais; não me conformava com a maneira que os 
governos agiam em relação a todos os trabalhadores. 
Por isso, optei por buscar a melhoria que tanto os me-
talúrgicos e outros trabalhadores desejavam e desejam. 
Continuo nessa luta porque se pararmos tiram tudo de 
nós. Tentaram retirar todos os direitos dos trabalhadores 
nas reformas trabalhista e previdenciária, mas não con-
seguiram. 

Lutei muito no Congresso para que não destruíssem 
conquistas históricas. Algumas conseguidas à custa de 
muito suor e após travarmos muitas batalhas. 

O movimento sindical é a única voz que se levanta em 
defesa da classe trabalhadora. Nunca vamos abandonar 

os nossos. Tentaram nos 
enfraquecer, porém esta-
mos muito mais fortes e 
vamos mostrar essa nos-
sa força nas urnas. 

Precisamos eleger repre-
sentantes dos trabalha-
dores para facilitar a 
busca por mais direitos, 
principalmente no que 
diz respeito ao fortaleci-
mento e modernização 
do movimento sindical. 
Só com uma representatividade forte vamos conseguir 
novas conquistas e impedir o projeto de sucateamento 
do mercado de trabalho e a desvalorização ainda maior 
dos trabalhadores. 

No Congresso Nacional, já temos um projeto importante 
que tem como objetivo modernizar os sindicatos e os 
movimentos sociais. A sustentação do movimento sindi-
cal é essencial para os trabalhadores. E não podemos 
esquecer disso jamais. 

Por isso, nesta semana em que comemoramos o Dia dos 
Metalúrgicos, deixo registrado o meu apoio incondi-
cional a essa categoria aguerrida e a todos os traba-
lhadores do Brasil.

contem comigo!
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O mOvimentO sindical é a 
única vOz que se levanta 

em deFesa da classe 
trabalhadOra. nunca vamOs 

abandOnar Os nOssOs.

dia dO metalúrgicO:
a importância da representatividade 

sindical para trabalhadores 
Por Paulinho da Força – deputado federal

Paulinho da Força
Deputado federal

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

política de aumento real do salário mínimo.  “Nós va-
mos reajustar o salário mínimo todos os anos de acor-
do com o  e com a reposi ão da in a ão  afirmou.
Em outro ponto de destaque da sua fala, criticou a 
reforma trabalhista colocada pelo governo de Michel 
Temer. “Não teve reforma nenhuma. Desmontaram 
os direitos tra al istas .

tica reforma trabaLhista, em encontro com sindicaListas

Nosso sindicato 
esteve presente
no evento, onde 
também marcou 
presença o
ex-senador
Eduardo Suplicy.

A Câmara de Mauá,
por iniciativa do

vereador geovane corrêa, 
convida para a Sessão Solene 

em comemoração ao

25 de abril, segunda-feira | início: 18h30

Plenário Ruy Barbosa, Sede da Câmara
Av. João Ramalho, 305, Vila Noêmia | Mauá

dia da trabalhadora e do 
trabalhador metalúrgico
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Foto: Assessoria Parlamentar Paulinho da Força



O que rola nas Fábricas
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• 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!

agOra vOcÊ e sua FamÍlia 
JÁ tÊm um PlanO de saúde

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

eleições da 

ciPaDC-AR

Carteiro

Trabalhadores aprovam PLR negociada 
pelo Sindicato 

Proposta de PLR 2022 é aprovada

Em assembleia re-
alizada nesta se-
gunda-feira (18), 
os metalúrgicos 
e metalúrgicas le-
vantaram o braço 
em aprovação do 
acordo de Partici-
pação nos Lucros 
e Resultados (PLR) 

no valor de R$ 1.200,00. Os assessores do Sindicato, 
Dudu e Maritaca, informam que serão duas parcelas 
de R$ 600,00, sendo a primeira no dia 05 de junho de 
2022 e a segunda em 05 de janeiro de 2023.    

No dia 14 de abril, quinta-feira, os trabalhadores e 
trabalhadoras, em assembleia, aprovaram a proposta 
de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) nego-
ciada pelo Sindicato. O valor será pago em parcela 
única no dia 15 de julho de 2022. 

REBRACIL INDÚSTRIA
Inscrições:

12/04 a 27/04
Eleição:
04/05
GÊNOVA 

CONSTRUÇÕES
Inscrições:

08/04 a 22/04
Eleição:
27/04

PRISMATECH
Inscrições:

06/04 a 20/04
Eleição:
28/04

PRISMAGLAS
Inscrições:

06/04 a 20/04
Eleição:
28/04

CRL SERVICE
Inscrições:

02/05 a 11/05
Eleição:
16/05

INDÚSTRIA E COM. 
DE PEÇAS MRS

Inscrições:
27/04 a 12/05

Eleição:
23/05

TUPY S.A.
Inscrições:

14/04 a 23/04
Eleição:
04/05

MKS
Inscrições:

10/05 a 25/05
Eleição:
06/06

Aprovada PLR na DC-AR
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Prorrogação do ImPosto de renda

A Receita Federal prolongou o prazo
de entrega do Imposto de Renda para o dia 
31 de maio. Até agora, 10,2 milhões de de-
clarações foram entregues. Sendo assim, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e 

Mauá segue com uma equipe especializada 
que atende não só os associados, mas a popu-
lação de modo geral. Quem já emitiu a DARF 
para pagar no dia 29/04, pode colocar o venci-
mento de pagamento para o dia 31/05.

Atendimento segue no Sindicato até 31 de maio


