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Nas últimas edições, esse jornal tem abordado a 
sintonia do companheiro e ex-presidente Luís Iná-
cio Lula da Silva com a classe trabalhadora e os 
sindicatos nessa caminhada de pré-candidatura à 
presidência do Brasil. 

É uma aproximação histórica, Lula e a geração da 
qual pertence o presidente deste Sindicato vem do 
forte movimento operário que enfrentou as estru-
turas da ditadura 
militar nos anos 
1970 e desper-
tou as instituições 
democráticas du-
rante os anos 1980.   

Já em seus oito anos de 
governo, sempre dia-
logando com os sindi-
catos, um incontestável 
sucesso. Vamos aos números! De acordo o IBGE, 
em novembro de 2010, ao final da segunda gestão, 
dados mostravam índice de 5,7% de desemprego, o 
menor da história do país. Era o Brasil tendo prestí-
gio internacional com números melhores que Es-
tados Unidos e países da Europa. Com o operário 
presidente foram cridas 15 milhões de vagas com 

carteira assinada, elevando para 43,6 milhões a 
marca de trabalhadores no mercado formal.

Semana passada, durante o evento do SindiMais, 
Lula lembrou a primeira greve em que esteve pre-
sente. “Este jovem aqui que vos fala participou de 
sua primeira greve em 1962, aos 17 anos. Fiz mi-
nha primeira greve para a gente ganhar o décimo 
terceiro salário. Não tem nada que não tenha sido 

conquista: o salário 
mínimo foi uma con-
quista, o pagamento 
do adicional de hora 
extra foi uma conquis-
ta, a estabilidade da 

mulher gestante 
foi uma conquis-
ta. Não tem nada 

que foi dado de 
graça, tudo custou o suor e o sangue dos traba-
lhadores”, declarou.

A força dessa união, Lula, movimentos sindicais e 
toda classe trabalhadora é o roteiro certo para o país 
voltar para o rumo do desenvolvimento econômico. 

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

Já em seus oito anos
de governo, sempre 

dialogando com os sindicatos, 
um incontestável sucesso (...) 

foram criadas 15 milhões
de vagas com carteira 

assinada

BRASIL, LULA
E O MOVIMENTO SINDICAL

Na quinta-feira, 12 de maio, 

aconteceu no Palácio do Tra-

balhador em São Paulo, a 4ª 

edição do Sindimais, consi-

derado o principal encontro 

anual dos profissionais e es-

pecialistas de relações traba-

lhistas e sindicais no Brasil. O secretário-geral Manoel 

do Cavaco, o diretor-executivo Osmar Fernandes e o 

coordenador do departamento jurídico Marcelo Firmino 

acompanharam o evento. 

Entre os palestrantes, o pré-candidato à presidência da 

República Luís Inácio Lula da Silva defendeu que o Es-

tado seja como “árbitro” nas negociações sindicais para 

que as “partes possam negociar o que interessa ao con-

juntos, tanto dos empresários quanto dos empregados”. 

Lula também comentou sobre a reforma trabalhista. “A 

mentalidade de quem fez a reforma trabalhista, a refor-

ma sindical, é a mentalidade escravocrata. É a mentali-

dade de quem acha que os sindicatos não têm que ter 

força, representatividade. Em um mundo desenvolvido, 

em que você tem economia forte, você tem sindicato 

forte. Em qualquer país do mundo, se você tiver econo-

mia forte, você tem sindicato forte”, afirmou.

Além do ex-presidente, lideranças como o deputado 

federal Paulinho da Força, o presidente da Força Sindi-

cal Miguel Torres e o consultor jurídico do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Santo André e Mauá Raimundo Simão 

de Melo compartilharam conhecimentos e análises para 

que a população brasileira discuta os rumos do trabalho. 

SindiMais retoma o debate sobre 
o futuro do trabalhador no Brasil
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O secretário-geral 
Manoel do Cavaco, 
o diretor-executivo 
Osmar Fernandes  
acompanharam o 

evento

O consultor jurídico do 
nosso Sindicato Raimundo 
Simão de Melo foi um dos 
palestrantes do evento

https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal
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Matéria de Capa

     

Em assembleia realizada nesta segunda-feira, dia 16, na 
porta da fábrica, os metalúrgicos e metalúrgicas da Ma-
xion levantaram os braços em aprovação à proposta da 
PLR (Participação nos Lucros e Resultados) no valor de 
R$ 6.300,00 que será paga em duas parcelas. A primeira 
com 80% da quantia no mês de junho e o restante em 
dezembro de 2022. 

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá Cícero Martinha que marcou pre-
sença, ao lado da diretoria e assessoria, a conquista é 
fruto do entendimento da vontade da 
categoria em relação a geração de ren-
da e benefícios. “É uma vitória que re-
presenta a unidade dos trabalhadores 
da Maxion”.  

O secretário-geral Manoel do Cavaco 
reforça que com 100% das metas de 

produção alcançadas, 
o valor pode chegar a 
até R$ 6.600,00. Além 
da PLR, o ato teve ação 
de sindicalização para 
levar informações e ti-
rar dúvidas sobre como 
é importante ficar sócio 
do sindicato que é a 
principal forma de organização 
e luta dos trabalhadores.
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A fábrica tem um alto índice de filiados que apresenta 
força de mobilização junto com a entidade sindical

Presidente 
Cícero Martinha 
discursa sobre a 

conquista da PLR

Sindicato 
marca 
presença com 
diretoria e 
assessores

Assembleia 
também teve ação 

de sindicalização 
com assessoras

Secretário-geral 
Manoel do 
Cavaco conduz 
assembleia

Vice-presidente 
Sapão apresenta 
proposta para 
votação
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Com assembleia, música, 
café da manhã, homena-
gens em vídeos, sorteio 
de brindes, homenagens 
em vídeos e muita confraternização, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André e Mauá e a Associação 
dos Aposentados e Pensionistas realizaram uma ce-
lebração ao amor e a força das mães, neste sábado 
(14). Veja algumas fotos do evento: Fo
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Sindicato e Associação dos Aposentados 
e Pensionistas celebram o Mês das Mães

•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

https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal
https://qrco.de/bcZ8Oa
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O que rola nas Fábricas
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Alberic Usinagem

Waltermic

Proposta de PLR é aprovada

Eleição da CIPA: trabalhadores reclamam de 
pressão da chefia para voto em candidato

Trabalhadores aprovaram, em assembleia realizada 
na quinta-feira (12), a PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) que será paga em parcela única no mês 
de junho de 2022. Os assessores Gil Baiano, Zóião e 
Zé Maria informam que a troca de feriado de Corpus 
Christi   também foi votada e aprovada. 

Sendo assim, os metalúrgicos 
trabalharão no feriado, 16 de 
junho, numa quinta-feira, folgan-
do no dia 17, na sexta-feira. A as-
sessoria do Sindicato destacou a 
importância de ser sócio da enti-
dade para fortalecimento das lu-
tas e conquistas da categoria. Assembleia na Alberich Usinagem
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Apesar da data ser comemorada oficialmente 
pelo Estado brasileiro, movimentos negros e 
sindicais contestam o 13 de maio como o fim da 
escravidão, já que as pessoas escravizadas, afri-
canos, africanas, negros, negras, idosos, jovens e 
crianças, após a Lei Áurea, não tiveram política de 
proteção para viver com dignidade e condições 
de igualdade. 
Do passado sem abolição para o presente ra-
cismo estrutural, o diretor-executivo do Sindicato 
Rafael Loyola alerta para uma absurda e cres-
cente violência racial no país. “Há um genocídio 
de jovens negros nas periferias. Na questão do 
emprego, trabalhadores negros ganham menos 
exercendo a mesma função”, afirma.

Baseado em fatos reais, Pureza, dirigido por Renato Barbieri 
e com Dira Paes no papel principal, o filme conta a saga da 
trabalhadora rural Pureza Lopes Loiola contra a exploração 
e maus tratos de trabalhadores. Na história, a ativista sai em 
busca do filho desaparecido após partida para o garimpo 
na Amazônia. 
Com a ideia de chamar atenção da população sobre esta 
triste e violenta realidade que ainda persiste no Brasil, a produção do longa 
que estreia nesta quinta-feira (19), realizou na última sexta-feira (13), um ‘tuitaço’ com as   
hashtags  #NãoAotrabalhoEscravo e #SomosTodosPureza. 

... Chega de festejar   
 a desvantagem
 E permitir que desgatem 
 a nossa imagem
 Descendente negro atual  
 meu nome é Brown
 Não sou complexado e tal
 Apenas Racional
 É a verdade mais pura
	 Postura	definitiva
 A juventude negra
 Agora tem voz ativa…
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SINDICATO é CULTURACULTURA
FILME é UMA dEnúnCIA 

COntRA O tRAbALhO ESCRAVO

Com eleição marcada para o dia 27 de maio, sexta-
feira, os metalúrgicos e metalúrgicas da Waltermic 
denunciam imposição da chefia para que votem no 
cadidato da empresa. 
O diretor vice-presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Santo André e Mauá Adilson Sapão lembra 
que patrão não pode coagir funcionário a votar em seu 
candidato. “Os trabalhadores têm o direito de escolher 
quem melhor vai representá-los. Até porque sabemos 
que se ganhar não vai atender as reividincações em 
relação a segurança no local de trabalho”, explica.  
Sapão afirma que a diretoria do Sindicato tem acom-
panhado a situação e, caso persista, será marcada 
uma reunião com a direção da empresa.  “Não são 
obrigados a votar em indicados pela chefia, isso não 
pode e não vamos permitir. Dependendo da situação, 
acionamos uma fiscalização da DRT”.

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
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Charges e ilustrações: Rice Araújo

• Consultas em Centros Médicos 
 próprios e Rede Credenciada
• Planos Individual e Familiar
• Sem Coparticipação

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

Aproveite mais este benefício oferecido pelo SINDICATO!

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

Mais informações na Sede do 
Sindicato ou pelos telefones:

Agora você e sua família
já têm um Plano de Saúde

Planos a 
partir de 

R$ 105,00 
mensais!
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