
Edição 1178•1 de junho de 2022www.metalurgicosantoandre.org.br

Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
Sede Santo André: Rua Gertrudes de Lima, 202 • Fone: 4993-8999
Sede Mauá: Av. Capitão João, 360 • Fone: 11 4555-5500

(11) 97522-4886 /Metalurgicos.SA.MA @sindmetalsa

O METALÚRGICO

https://www.metalurgicosantoandre.org.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511975224886
https://www.facebook.com/Metalurgicos.SA.MA
https://www.instagram.com/sindmetalsa/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511975224886
https://www.facebook.com/Metalurgicos.SA.MA
https://www.instagram.com/sindmetalsa/
https://www.fsindical.org.br/
https://www.metalurgicosantoandre.org.br/
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Gertr%C3%BAdes+de+Lima,+202+-+Centro,+Santo+Andr%C3%A9+-+SP,+09020-000/@-23.6613279,-46.5270202,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x94ce42887aaadd8b:0x4b261a48f7be7f8d!2sR.+Gertr%C3%BAdes+de+Lima,+202+-+Centro,+Santo+Andr%C3%A9+-+SP,+09020-000!3b1!8m2!3d-23.6613279!4d-46.526473!3m4!1s0x94ce42887aaadd8b:0x4b261a48f7be7f8d!8m2!3d-23.6613279!4d-46.526473
tel:551149938999
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Cap.+Jo%C3%A3o,+360+-+Matriz,+Mau%C3%A1+-+SP,+09360-120/@-23.6701644,-46.4624858,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce6967ba7c9d27:0x80a6c242bfb29cd1!8m2!3d-23.6701644!4d-46.4602971
tel:551145555500
https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal


 O METALÚRGICO

Editorial

Edição 11782

Adilson Sapão
VICE-PRESIDENTE 
DO SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ

Cícero Firmino
(Martinha)
PRESIDENTE DO SINDICATO 
DOS METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ

É um ataque atrás do outro. É um retrocesso atrás 
do outro. O governo se organiza para deixar to-
dos os trabalhadores informais. Quer tirar todos 
os benefícios. E não se engane, não tem nada 
isolado, é um planejamento que já vem desde a 
administração anterior.

Agora é a tal da MP do “trabalho voluntário” 
que, inacreditavelmente, propõe quatro semanas 
de trabalho por R$ 444,00 sem carteira assinada, 
sem nenhum direito trabalhista a jovens de 18 a 
29 anos e as pes-
soas acima de 50 
anos. Tem tam-
bém a proposta 
de reduzir o Fun-
do de Garantia do tempo 
de Serviço FGTS. Entre 
as alterações, a redução 
da multa em caso de demissão sem justa causa, 
de 40% para 20%.

Nós do movimento sindical queremos empregos 
com dignidade. Por isso, lutamos e pedimos mo-
bilização da sociedade contra as medidas nefas-
tas que só empobrecem ainda mais a população. 
Os itens de primeira necessidade, a exemplo de 
alimentos e combustíveis não param de subir. É 
uma violência que vem sendo praticada com a 
população, principalmente a parcela mais humil-
de e de baixa renda. 

Corte de créditos na agricultura familiar
Fundamental na alimentação do país, na vital as-
sistência do campo ao prato, a agricultura fami-
liar, responsável por 70% dos alimentos que vão 
parar na mesa dos brasileiros, sofre com o des-
monte de política públicas para o fortalecimen-
to e desenvolvimento do setor. Trabalhadores e 
trabalhadoras  denunciam a redução de recursos 
que vão desde dificuldades para obter crédito 
até a estrutura para comercializar os produtos. 

Em abril, o governo 
eliminou as linhas de 
crédito do Plano Sa-

fra 2021/2022, 
com juros pre-
fixados de 3% 
ao ano para o 
Programa Na-

cional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf). O programa, criado no governo 
Lula em 2003 para desenvolver a produção 
rural, era a única linha que ainda estava com 
crédito liberado no BNDES. 

E assim está o Brasil, inflação de dois dígitos, 
governo cortando recursos e aumentando a 
fome. 

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

Segundo informações do Boletim “De olho nas 
negociações”, número 20, do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese): caiu para 8% o índice de au-
mentos reais na data-base de abril. No mês de 
março, os aumentos acima do INPC foram da 
ordem de 17,7%. 
O levantamento, ainda que parcial, demonstra 
163 casos com reajustes iguais ou acima da 
inflação. Para o Boletim, 46% tiveram reajustes 
iguais a esse índice. Os números, aproximada-
mente, repetem a data-base março, na ocasião, 
53,7% das negociações atingiram reajustes 
iguais ou superiores ao INPC. 
O estudo do Dieese ainda constata que, em 
todas as últimas 15 datas-bases, a variação dos 
reajustes foi negativa.

Queda nos aumentos reais 
de salário, aponta Dieese

ElEs dEvastam o 
EmprEgo dE qualidadE

E a agriCultura familiar

E assim está o Brasil,
inflação de dois dígitos, 

governo cortando recursos
e aumentando a fome 

• 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
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Trabalhadores observam diretores durante assembleia
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Na manhã de quarta-feira, 25 de maio, às 8h, a di-

retoria do Sindicato se reuniu com a comissão elei-

ta pelos trabalhadores e a empresa para tratar da 

Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Em se-

guida, após mais de uma hora de discussão, com a 

proposta de PLR de R$ 6.500,00, com possibilidade 

de chegar a R$7.300, uma assembleia foi agenda-

da, no mesmo dia, para apresentar o acordo. 

À tarde, por volta das 14h, quando o vice-presi-

dente Adilson Sapão, diante 

de uma massa reunida na 

porta da fábrica, pôs em vo-

tação e disse: “Companhei-

ros e companheiras que são 

favoráveis a essa proposta 

que foi amplamente negoci-

ada, debatida entre Sindica-

to, comissão e empresa, por 

favor, levanta o braço”, não 

teve ninguém imobilizado, todos estenderam os 

braços.  

“Foram nove reuniões realizadas e no final che-

gamos a um valor satisfatório. A assembleia 

confirmou isso, com a aprovação unânime dos 

trabalhadores.”, comenta Sapão que analisa a 

força do Sindicato representada na satisfação e  

entendimento dos trabalhadores. “Quando você 

vê o resultado, quando leva uma proposta que 

todos aprovam, é muito gratificante. Mostra que 

estamos no caminho certo”, comemora.  

Conquista que vem em boa 

hora, num momento em 

que o país passa por uma 

inflação altíssima que ataca 

o bolso do brasileiro, au-

mentando os preços de ali-

mentos, produtos no geral e 

combustível. “Tivemos êxito 

para injetar o dinheiro no 

bolso dos trabalhadores”, 

analisa o diretor Saradão que enaltece a união 

junto ao Sindicato e lembra recente eleição da 

CIPA. “Dos onze eleitos, só um não era sócio”, 

reflete.

A primeira parcela de R$ 4.500,00 será paga no 

dia 06 de julho e a segunda cujo valor dependerá 

da meta atingida fica agendada para o dia 31 de 

janeiro de 2023.

Quando você vê
o resultado, quando
leva uma proposta

que todos aprovam,
é muito gratificante. 
mostra que estamos

no caminho certo

PLR DE R$ 6.500,00, 

QUE PODE CHEGAR
A R$ 7.300,00, É 

APROVADA PELOS 

TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS DA 

PARANAPANEMA

Vice-presidente Sapão 
em apresentação da PLR

Com os braços esticados, 
aprovação unanime

Diretor Saradão 
destaca a união 
da categoria 

4,500,00
será paga em julho

parcela deprimeirA

https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal
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BSB Rolamentos

Lincoln Eletric

O diretor-execu-
tivo Osmar Fer-
nandes apresen-
tou aos compa-
nheiros e com-
panheiras, em as-
sembleia, nesta
segunda-feira (30),
a proposta de
Participação nos

Lucros e Resulta dos (PLR) que teve aprovação, por una-
nimidade, dos trabalhadores.

Em assembleia realizada na quinta-
feira, 27 de maio, os trabalhadores 
aprovaram a proposta de Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR) 

no valor de R$ 4.080,00. Os assessores Gil Baiano, Zóião e 
Zé Maria explicam que a primeira  parcela de R$ 1.700,00 
será paga em 15/06/22 e a segunda, conforme as metas, 
de 2.380,00, está agendada para 31/01/23. Vale destacar 
que pode ser acrescido um percentual de até 20%.
Outro ponto colocado, foi a importância de ser sócio do 
Sindicato para uma categoria cada vez mais unida, atu-
ante e fortalecida na busca por conquistas à categoria.   

O que rola nas Fábricas
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aprovação unânimE
dE aCordo dE plr 

mEtalúrgiCos 
aprovam plr

dE r$ 4.080,00
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ELEIçõES DA 

CIPA
MEGA BRASIL

Inscrições:
02/05 a 16/05

Eleição:
01/06

MKS
Inscrições:

10/05 a 25/05
Eleição:
06/06

IND. REFRIG. REAL
Inscrições:

23/05 a 07/06
Eleição:
17/06

JEA
Inscrições:

06/06 a 20/06
Eleição:
28/06

Diretor Osmar Fernandes comanda 
assembleia de votação da PLR

Companheiros conduzem assembleia
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Zincagem Marisa

Após reunião com 
Sindicato, comis-
são e empresa, a 
proposta de Par-
ticipação nos Lu-
cros e Resultados 
(PLR) de R$ 650,00 
foi aprovada pelos metalúrgicos e metalúrgicas durante 
assembleia, na quinta-feira, 26 de maio, liderada pelo 
assessor Dudu. 
A forma de pagamento ficou da seguinte maneira: primei-
ra parcela de R$ 350,00 para o dia 11/07/22 e a segunda, 
com meta, no valor de R$ 300,00, será paga em 11/01/23. 

plr é aprovada pElos 
trabalhadorEs

Trabalhadores aprovam proposta 
negociada pelo sindicato 
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Waltermic

Foram eleitos, na sexta-feira, 
27 de maio, para CIPA (Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes), os companheiros 
José Adelmo (titular) e Luiz Fer-
nando (suplente), ambos sócios 
do Sindicato. A eleição teve o 
acompanhamento da entidade 
sindical. “Os trabalhadores es-
tão de parabéns por elegerem representantes comba-
tivos às situações que colocam a saúde e a vida em risco”, 
diz o assessor Zé Maria. 

fortalECimEnto 
da luta!

CipEiros ElEitos

Zé Maria ladeado 
pelos novos cipeiros 
José Adelmo e Luiz 
Fernando
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O livro “Lula, volume 1: Biografia”, escrito pelo premiado Fer-
nando Morais, lançado pela Companhia das Letras, é um dos 
mais vendidos no Brasil. Da infância, passando pelas greves 
no ABC até as anulações das condenações do ex-presidente, 
a obra tem 416 páginas de pura informação sobre um dos 
políticos mais influentes da história do Brasil. 

...Morais, como fez em outras empreitadas biográficas, a exem-
plo de Olga Benário e Chatô, vai aos fatos, pesquisa para desmascarar 
ataques, armações e invencionices da Lava Jato. E o melhor, transforma 
tudo, numa prosa irresistível e gostosa de ler. 

SINDICATO é CULTURACULTURA
Nada coMo recolocar a 

verdade eM Seu lugar adequado
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•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!

Atendimento completo aos associados
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