
Edição 1181•22 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


Editorial

Edição 1181

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

O governo federal, que não criou uma política de 
preços na Petrobras, nunca se mexeu para debater a 
medida que vincula o preço dos derivados de petróleo 
no país ao mercado internacional, em dólar, agora, 
a quatro meses da 
eleição, após rea-
justes de 5,2% no 
preço da gasolina e 
de 14,2% no preço do 
diesel, se manifesta com dis-
curso eleitoreiro.

Em pronunciamento, falou até em CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) que é um instrumento de 
oposição, ou seja, o governo admite que é tão ruim 
que vira oposição de si mesmo. É ou não uma demons-
tração de incompetência assumida? É inacreditável!

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu nesta 
segunda-feira (20) uma apuração sobre notícias que 
anteciparam a renúncia do presidente-executivo da 
Petrobras, José Mauro Coelha. É o terceiro a comandar 
a estatal no governo Bolsonaro. Uma bagunça sem fim.

Aumenta o valor dos alimentos
Um aumento que se espalha, desmonta o custo fi-
nanceiro da população, atingindo principalmente o 
acesso à comida, já que o frete que é referido a óleo 

diesel vai impactar ainda mais no preço de uma série 
de itens.  Produtos de primeira necessidade, no dia a 
dia, devem subir com o aumento nos combustíveis. 
Exemplo: carne, arroz e feijão; construção e vestuário. 

Segundo os dados da pes-
quisa FSB solicitada pelo 

BTG Pactual. Nos úl-
timos três meses, 
devido a dispara-
da dos preços, 

55% não compra-
ram carne vermelha, enquanto 44% não colocaram 
combustível no tanque. 

Petroleiros protestam
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) emitiu uma 
nota à imprensa para criticar reajuste do diesel anun-
ciado pelo Conselho de Administração da Petrobras, 
em até 10% acima do valor atual. “O novo aumento do 
diesel e da gasolina, anunciado na mesma semana em 
que é aprovado no Congresso Nacional o Projeto de Lei 
Complementar (PLP 18), que reduz o ICMS sobre com-
bustíveis, é mais um descaso do governo federal com o 
trabalhador brasileiro, a maior vítima da disparada dos 
preços dos derivados e descontrole da inflação”.

Conte com a luta desse Sindicato. O nosso forte e 
fraterno abraço, sempre! 
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O brutal assassinato do jornalista britâni-
co Dom Philips e do indigenista Bruno 
Pereira, além da fala estúpida do presi-
dente do Brasil sobre o caso, bem como 
o posicionamento favorável do governo  
à exploração da Amazônia, foram alvos 
de protestos e manifestações por parte 
de Organizações, entidades e ativistas.
Indignação essa, também expressa aqui 

pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá 
que cobra medidas imediatas para combater não só ilega-
lidade, mas também as redes criminosas que tomaram 
conta da Amazônia, com mineração, pesca, caça e ex-
tração de madeiras ilegais, além do tráfico de drogas.  
“As famílias de Dom Philips, que fazia matérias contra o 
garimpo ilegal, e de Bruno Pereira, que foi exonerado da 
Funai por fazer um trabalho exemplar com os índios, toda 
a nossa solidariedade e sentimentos”, diz o presidente do 
Sindicato Cícero Martinha.

Produtos de primeira 
necessidade, no dia a dia, 
devem subir ainda mais a 
exemplo de carne, arroz e 

feijão; construção e vestuário

•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

JUSTIÇA POR DOM E BRUNO: EXEMPLOS 
DE CORAGEM E AMOR À AMAZÔNIA

Mais um aumento dos 
combustíveis desmonta o 

orçamento do povo

PRESIDENTE 
FINGE QUE NÃO 
É COM ELE
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Força Sindical, CUT, CTB, UGT e Nova Central realizaram 
na manhã de terça-feira(14), em frente ao Banco Central, 
na Avenida Paulista, manifestação pela redução na taxa 
básica de juros – Selic. Dois carrinhos de pipoca foram 
levados para distribuir durante o ato, simbolizando um 

governo que vem pipocando na busca por medidas 
contra os juros altos, desemprego, inflação, fome e 
carestia. 
As lideranças sindicais criticaram a política econômi-
ca. “A política desse governo não é a política que 
os trabalhadores querem. É uma política que não 
atende o povo e só aumenta o preço dos alimentos, 
não gera emprego e aumenta a pobreza do país”, 

disse o vice-presidente dos Metalúrgicos de Santo An-
dré e Mauá Adilson Sapão que participou junto com 
companheiros e companheiras do Sindicato.

22 de junho de 2022

Na tarde de terça-feira, 14 de junho, os trabalhadores e 
trabalhadoras na Tenneco, em assembleia realizada na 
porta da fábrica, aprovaram a proposta de PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados), negociada entre Sindi-
cato, comissão e empresa na quantia de R$ 6.000,00, 
batendo 100% das metas e podendo chegar em R$ 
6.600,00 se atingir 110%. 

O pagamento ficou da seguinte maneira, na questão da 
antecipação, a primeira parcela de R$ 3.600,00 no dia 
11 de julho. Enquanto a segunda parcela, após o fecha-
mento das metas, em 31 de janeiro de 2023.

“Num momento tão difícil como este, com inflação 
alta, disparada no preço dos alimentos, foi uma 
importante conquista aos companheiros e com-
panheiras da Tenneco”, avalia o diretor-executivo 
Osmar Fernandes que também destaca o trabalho 
da comissão na negociação. “É um papel impor-
tante em todas as etapas do acordo, junto com o 

Sindicato, pois acompanha o dia a dia do trabalho e tem 
conhecimento sobre o processo produtivo da empresa.”

FIQUE SóCIO
Como a diretoria e assessoria do Sindicato segue alertan-
do nas assembleias e por meio do jornal “O Metalúr-
gico”, reforçar a luta da categoria por meio da sindicali-
zação é essencial. “A participação de cada trabalhador 
ficando sócio é fundamental. A luta por direitos e con-
quistas acontece a todo momento”, diz o vice-presidente 
do Sindicato Adilson Sapão.
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Na proposta 
aceita, valor 

pode chegar a
R$ 6.600,

se atingir 
110% das 

metas

BRAÇO LÁ EM CIMA!

Protesto das Centrais
na Paulista critica alta
nos juros e custo de vida

Metalúrgicos 
de Santo 

André e Mauá 
presentes no 

protesto

Junto com os 
companheiros 
do Sindicato 
dos Hoteleiros

Companheiros Osmar Fernandes, Adilson Sapão e Raposão falam na assembleia

TRABALHADORES NA TENNECO APROVAM PLR DE R$ 6.000,00
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SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ

AO VIVO COM AS 
NOTÍCIAS DOS 

TRABALHADORES

CANAL 8 E 990 HD DA VIVO, 
CANAL 9 DA CLARO/NET

E no Facebook/ecotvabc

TODA QUINTA-FEIRA, 
DAS 18H30 ÀS 19H30
NA ECO TV ABC    
VAI LÁ!

https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal
https://www.facebook.com/ECOTVABC/


PRêMIaçõES DO
 1º aO 3º COLOCaDOS
Maiores informações: 
4993-8999, falar com 

Vânia ou Andréia.
(11)97522-4886

O que rola no Mundo
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Com uma longa trajetória, o economista, ex-comba-
tente da guerrilha M-19, senador e ex-prefeito de Bo-
gotá (segundo cargo mais importante do país), Gus-
tavo Petro venceu Rodolfo Hernández por 50,44% a 
47,31% dos votos e se torna o primeiro líder de esquerda 
a comandar a presidência da Colômbia. Ainda como 
marco histórico, terá Francia Márquez, a primeira mulher 
negra vice-presidente da nação.

Durante a campanha, Petro disse que vai trabalhar para 
tirar do papel profundas reformas sociais, econômicas 
e políticas capazes de salvar a Colômbia da violência e 
desigualdade que toma conta do país para um cenário 
de paz e igualdade.

COLÔMBIA ELEGE GUSTAVO 
PETRO, PRIMEIRO PRESIDENTE 

DE ESqUERDA DO PAíS   
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CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE EM STO. ANDRÉ - REDE CREDENCIADA
(11) 4993-8999 (11) 97522-4886
Mais informações na Sede do Sindicato ou pelos telefones:

Planos a partir de R$ 105,00 mensais!FaRMÁCIa DE MaNIPULaçÃO
COM 20% DE DESCONTO

PaRa SóCIOS DO SINDICaTO

(11) 99452-5804 | (11) 3624.4670 | (11) 3895.4670

• Fórmulas para Humanos • Florais
• Fórmulas Veterinárias • Homeopatia

ACIMA DE 100,00 FRETE GRÁTISwww.belezasaude.com.br
Rua das Paineiras, 459 - Bairro Jardim / Sto. André

• Consultas em Centros
 Médicos próprios e
 Rede Credenciada

• Planos Individual  
 e Familiar
• Sem Coparticipação

Mais um ano para ficar na história do Esporte Clube Fer-
rovia, da Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra, que, 

num jogo emocionante, venceu o Santa Tereza por 1 x 0 
e sagrou-se campeão invicto da Especial, neste domingo 
(19), no estádio Teixeirão, após onze anos sem título.
Diretor do time Gil Baiano, que também faz parte da 
comissão técnica, destaca a história de conquistas do 
clube. “São 14 títulos na cidade. Duas Copas Rio-Gran-
dense. Depois de um período sem títulos, voltamos a gri-
tar: É Campeão! Num jogo memorá-vel contra o maior 
adversário que é o Santa Tereza”, comemora Gil que 
também parabeniza o presidente do clube Hilton Oli-
vares (o Pintado). “Ele faz um excelente trabalho à frente 
da equipe e esse troféu vem para coroar a dedicação do 
companheiro Pintado e dos demais diretores e principal-
mente da nossa torcida organizada, sempre presente!”.

ELEIçõES Da 

CIPa
JEA

Inscrições:
06/06 a 20/06

Eleição:
28/06

HYDRO EXTRUSION
Inscrições:

08/06 a 22/06
Eleição:
07/07
NOVELIS
Inscrições:

21/06 a 05/07
Eleição:
20/07

FUNDIÇÃO DE 
METAIS CHUÍ

Inscrições:
09/06 a 23/06

Eleição:
06/07

Na 26ª edição, a tradicional Parada do 
Orgulho LGBTI+ de São Paulo reuniu 
cerca de 4 milhões de pessoas na Ave-
nida Paulista, neste domingo (19), se-
gundo a organização do evento. 
Com 19 carros no desfile e embalada 
pela diversidade, teve clima de pro-
testo, amor, paquera e música na pre-
sença de Pabllo Vittar, Ludmilla, Lini-
ker, MC Rebecca, entre outros artistas.
O tom político da festa foi estam-
pado no lema: “Vote com Orgulho 
– por uma política que representa”, 
mirando no compromisso por políti-

cas afirmativas para a comunidade.  
“O tema é essencial para ocorrer 
uma nova mudança, não podemos 
continuar com o Brasil desse jeito. É 
preciso votar contra o governo que 
aí está, contra o machismo, a transfo-
bia, o racismo e todo ódio que hoje 
comanda o país”, diz o presidente 
da ONG ABCD’S Marcelo Gil que já 
anuncia a Parada em Santo André. 
“Será no dia 25 de setembro com o 
tema: Miss Biá, Paulo Gustavo: sor-
riso é uma resistência, esperança é 
mudança do seu voto”.

É TRUCO! 
TORNEIO DOS 

METaLÚRGICOS 
aBRE INSCRIçõES 

Presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro e 
sua vice Francia Márquez comemoram a vitória

26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ em São 
Paulo leva 4 milhões e enaltece o voto consciente

LGBT+

Marcelo Gil, ao lado do 
companheiro Mike Braga, já 
organiza a Parada em Santo André

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de 

Santo André e Mauá 
abre inscrições para o 
Torneio de Truco Trio 
que será realizado na 
sede da entidade no 

dia 17 de julho.

DÁ-LHE, FERROVIA! É CAMPEÃO!
Inscrição gratuita

para sócios
do Sindicato e
da associação
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