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O Brasil 
empobreceu nos 

últimos anos
Que situação! É a inflação mais forte dos úl-
timos 20 anos. Os juros mais elevados desde 
2017. É o ganho salarial em queda. A cesta 
básica que vale quase 50% mais que em 2020. 
O mercado de trabalho que não apresenta 
condições na recuperação da pandemia, já 
que não há por parte do governo federal um 
plano de políticas públicas voltadas para a 
geração de empre-
gos no país. Aliás, 
cadê o ministro da 
Economia? Sumiu! 

São tantos cenários 
negativos, com indicadores 
e levantamentos apontando 
para o caos econômico, que 
refletem na percepção e na pele de todos nós, 
brasileiros e brasileiras, o país ficou mais pobre.  
Contando os anos de 2019 a 2022, a estimativa 
é que o crescimento médio será de 0,55%, isto 
se o PIB (Produto Interno Bruto) crescer 0,5% 
ou de 0,68% crescermos 1% como prevê o 
Banco Central, enquanto a previsão do Focus 
está em 0,65%.

Triste Brasil cujas famílias gastam regular-
mente mais da renda adquirida para colocar 

comida na mesa são as que mais sofrem com o 
devorador de bolso dos trabalhadores chama-
do de inflação. O encarecimento dos alimen-
tos é uma agressão aos mais pobres que têm 
a renda sufocada. E as pessoas na faixa mais 
vulnerável são as mais atingidas com o desem-

prego e o ganho salarial 
em queda brusca. 

Enfrentar esse desastre 
social e econômico 
será o grande de-
safio para quem 
assumir a presidên-
cia. Já o movimen-

to sindical, a exemplo deste sindicato, que 
nunca se limitou a somente protestar, mas 
também pautar as discussões focadas no de-
senvolvimento de trabalho e renda, além de 
programas de distribuição de renda, se colo-
cará à disposição, aliás, sempre esteve, mas 
nem todos querem dialogar. 

Conte com a luta do nosso sindicato. Aquele 
fraterno abraço desta presidência, sempre!

O encarecimento
dos alimentos é uma 
agressão aos mais
pobres que têm a
renda sufocada

Em tempos de notícias falsas usadas para atacar 
as instituições e a democracia, as centrais tive-
ram a iniciativa de unir as pessoas comprometi-
das com a verdade. A ideia é realizar o diálogo 
dos dirigentes sindicais com os trabalhadores a 
fim de informá-los, desmentindo as fake News. 
Importante lembrar que em julho de 2019, teve 
a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI) para investigar “ataques 
cibernéticos contra a democracia e o debate 
público”, bem como a “utilização de perfis fal-
sos para influenciar os resultados das eleições 
2018”, que ainda segue sem a conclusão da in-
vestigação.

 O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central aumentou pela décima vez seguida a taxa 
básica de juros da economia, a Selic. A decisão acon-
teceu na quarta-feira, 04 de maio. O percentual subiu 
de 2% para 12,75% ao ano, de janeiro de 2021 a maio 
de 2022 e a tendência é que a alta continue. 
Após o anúncio, a direção da Força Sindical publi-
cou uma nota de repúdio: “O aumento é mais uma 
forma de apertar e asfixiar economicamente os tra-
balhadores. É um aperto monetário nefasto para a 
classe trabalhadora. É importante ressaltar que juros 
em patamares estratosféricos sangram as divisas do 
País e inviabilizam o desenvolvimento e o investi-
mento, consequentemente, a geração de empregos 
com mais renda.”, diz trecho do manifesto.

Centrais 
lançam rede 
de combate 
às Fake NewsTrabalhadores 

e trabalhadores 
podem participar 

dos grupos de 
WhatsApp por meio 

do QR Code de 
acesso: 

E A AltA COntinuA!
Taxa Selic sobre para

12,75 ao ano
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Matéria de Capa

•	Cobertores
•	Mantas
•	Edredons
•	Calças
•	Agasalhos

•	Casacos
•	Meias
•	Calçados
•	Luvas
•	Toucas
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campanha solidária 
arrecada agasalhos 
e cobertores para o 

inverno
com as baixas temperaturas registradas nos últimos 
dias, o sindicato dos metalúrgicos de santo andré e 
mauá inicia a campanha do agasalho 2022.
O objetivo é amparar as famílias em situação de vulnerabilidade durante 
esses períodos de frio, arrecadando cobertores e agasalhos novos ou 
em bom estado de conservação para o enfrentamento do inverno que 
vem sendo mais rigoroso nos últimos anos.
Essa é mais uma campanha social que acontece frequentemente na 
entidade. “É o que chamamos de Sindicato Cidadão, nós sempre 
procuramos atender as demandas sociais, sempre fomos além das 
pautas e reivindicações de conquistas da categoria. Estamos aqui para 
ajudar a minimizar os impactos da frente fria na população mais hu-
milde”, explica o presidente do Sindicato, Cícero Martinha. 
Quem quiser participar (aliás, contamos com a solidariedade de todos 
e todas), as doações poderão ser feitas na sede do Sindicato que fica 
na Rua Gertrudes de Lima, 202. Diretoria também fará coleta com a 
base nas fábricas.

1º de Maio, ato de 
apoio do Solidarie-
dade, lançamento 
da pré-candidatura 
Lula-Alckmin, em to-
das as ações de agenda do ex-presidente Lula, lá estão as 
centrais, sindicatos e trabalhadores engajados na campanha 
da disputa presidencial. E tem sido uma troca, assim como 
as mais diversas categorias marcam presença nos eventos, 
Lula tem colocado as questões do trabalho como centro das 
propostas de governo.  
“Trabalhadores vão voltar a sentar à mesa para discutir o 
país”, disse Lula, no Dia do Trabalhador, destacando que a 
classe trabalhadora e sindicatos voltarão pelo governo nas 
discussões sobre emprego, salários e aposentadoria.

Já no ato de apoio com o Solidariedade e o deputado fede-
ral Paulinho da Força, realizado no dia 03 de maio, terça-fei-
ra, o petista reforçou que o momento é de união para eleger 
uma maioria de deputados comprometidos com os traba-
lhadores. “Se eu chegar em qualquer lugar, tem que ter uma 
lista de deputados e senadores nossos. É desse jeito que a 
gente tem que lutar se quiser mudar esse país. Vocês sabem 
que o jogo é pesado”, disse o ex-presidente.   
Neste final de semana, no sábado (07), o Partido dos Traba-
lhadores oficializou a pré-candidatura da chapa Lula-Alckmin 
à presidência da república. Além da participação dos par-
tidos apoiadores, sindica-
tos e representantes de 
movimentos marcaram 
presença. O ex-governa-
dor, candidato a vice na 
chapa de Lula, disse no 
lançamento do Movi-
mento Juntos Pelo Brasil. 
“Lula não é a 1ª, nem a 2ª, 
nem 3ª, é a única via da 
esperança para o Brasil”. 

Classe trabalhadora é destaque nas 
agendas de pré-candidatura de lula 

sindicato cidadão

Lula em celebração 
do lançamento da 
pré-candidatura Diretores

do Sindicato
e demais companheiros

na entrada do evento em SP

Metalúrgicos de Santo André e Mauá, 
com bandeiras do Sindicato no ato de 

apoio do Solidariedade com Lula

•	Itens	ligados	à	estação	mais	fria.

O que pOde ser dOadO?
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No dia 20 de abril foi publicada a me-
dida provisória 1113/22, com alterações 

nos benefícios por incapacidade, entre 
as mudanças, o artigo 60 parágrafo 14 da 

lei 8213/91 que diz respeito ao auxílio incapaci-
dade temporária (antigo auxílio doença).

O texto prevê a possibilidade de dispensa da perícia mé-
dica quanto a incapacidade laboral. Esse ato dependerá 
de diretrizes criadas pelo Ministro do Trabalho e Previdên-
cia. Nessa hipótese, a incapacidade poderá ser atestada 
pela análise de laudos e relatórios médicos apresentados 
pelo segurado, cabendo ao INSS a referida revisão.
À vista disso, vejo a alteração positiva. O segurado será 
analisado sob a ótica do parecer do médico que “de 
fato” acompanha o seu tratamento, porém não pode-
mos esquecer que a documentação bem fundamentada 
e que comprove a incapacidade é imprescindível para a 
concessão e a dispensa da perícia.
Já o artigo 101 da medida estabelece diretrizes de rea-
valiação para o segurado em gozo de auxílio por inca-
pacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria 

por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cu-
jos benefícios tenham sido concedidos judicial ou adminis-
trativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do 
benefício, a submeter-se a: 

Em caso de recebimento de notificação para reavaliação 
é importante que o segurado busque orientação com 
um advogado de sua confiança pois nem todos, mesmo 
convocados, são obrigados a comparecerem, já que que 
a lei dispensa dessa avaliação o segurado maior de 60 
anos, o afastado do trabalho há mais de 15 anos e com 
mais de 55 anos de idade e o portador do vírus HIV.

ATeNção! Novo peNTe FiNo do iNSS

Dra. Alessandra Lira
Advogada
OAB/SP: 261.540

i - exame médico a cargo da Previdência 
Social para avaliação das condições que 
ensejaram sua concessão ou manutenção; 

II - processo de reabilitação profissional 
por ela prescrito e custeado; 

e iii - tratamento dispensado 
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a 
transfusão de sangue, que são facultativos.

Marelli

Após quatro reuniões sobre a Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR), junto com a Comissão, a diretoria do Sindica-
to apresentou, em assembleia realizada na sexta-feira, 06 de 
maio,  a proposta de R$ 6.200,00  a ser paga em duas parcelas: 
a primeira de R$ 5.400,00  neste mês e a segunda de R$ 800,00 
em novembro de 2022. A maioria ergueu as mãos aprovando a 
negociação. 
Diretor-executivo Rafael Loyola parabeniza a unidade dos me-
talúrgicos em torno do sindicato. “O progresso da PLR do ano 
passado é satisfatório e fruto da mobilização de toda a catego-
ria”. Loyola também lembra o direcionamento do presidente 
Cícero Martinha que costuma dizer que “a melhor PLR é a que 
o trabalhador aceita democraticamente na assembleia”.
Além da votação da PLR, a reivindicação da cesta básica tam-
bém foi debatida. “No grupo Marelli todas as fábricas já têm 
cesta básica, exceto Mauá. Exigimos essa implantação aqui! 
Nada mais justo, não nos esqueçamos que no difícil momento 
da pandemia, os funcionários dessa unidade saíram de suas 
casas, arriscando a vida diariamente, já que não havia vacina. 
Todo esforço para não parar a produção, é o mínimo de reco-
nhecimento que a empresa pode ter com eles”, explica Loyo-
la que finaliza destacando a união. “Pedimos que os traba-
lhadores estejam com o sindicato, neste momento de ataques 
as leis trabalhistas, precisamos estar sindicalizados, só com 
união teremos vitória dentro da Marelli”, finaliza.

O que rola nas Fábricas
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COnquiStA! 
trabalhadores 
aprovam proposta 
de PLR negociada 
pelo Sindicato
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eleições da 

cipa
IND. E COM. DE 

PEÇAS MRS
Inscrições:

27/04 a 12/05
Eleição:
23/05

MKS
Inscrições:

10/05 a 25/05
Eleição:
06/06

MEGA BRASIL
Inscrições:

02/05 a 16/05
Eleição:
01/06

Aprovação de PLR, em assembleia, na porta da fábrica
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Andrear

Em assembleia conduzida 
pelos assessores Zóião 
e Gil Baiano, na quinta-
feira, 05 de maio, os tra-
balhadores aprovaram a 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) no valor 
de R$ 880,00 que será paga da seguinte forma: em duas parce-
las, com a primeira para 20 de maio e a segunda em 20 de junho 
de 2022. No ato, a questão da filiação dos trabalhadores no sin-
dicato também esteve na pauta para conscientização da luta co-
letiva e conquistas da categoria. 

PLR é aprovada pelos
metalúrgicos e metalúrgicas

Sindicato em ação na Andrear

Sindicato parabeniza os eleitos para 
CIPA e reforça a importância da Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes 
para a promoção da segurança e saúde 
no local de trabalho. Confira a lista com 
os classificados para a gestão 2022/2023. 

tupy 

PARAbénS
aos novos cipeiros

titulares votos
nelsão 33
telinho 23
Wallace 23
Lacraia 16

Suplentes
China 13
Marcelinho 12
Raul 10

• Consultas em Centros Médicos 
 próprios e Rede Credenciada

• Planos Individual e Familiar
• Sem Coparticipação

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

planos a partir de r$ 105,00 mensais!
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