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Conquista importante da luta organizada do movi-
mento sindical, a PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados), não traz benefícios somente aos traba-
lhadores, mas também as empresas.

Se antigamente, nas décadas de 1970, 1980, quando 
se falava de PLR 
para um patrão, 
ele achava um 
absurdo, pensa-
va que o sindicato 
queria falir com a fábrica 
dele, hoje não. O entendi-
mento é outro. Não é à toa que desde  a sua institu-
ição em 1994, por campanha e pressão dos sindicatos, 
quando foi editada a primeira Medida Provisória, tem 
ganhando importância nas pautas da categoria e na 
sociedade até pelo dinheiro que insere na economia.

Em meados de 1990, ao mesmo tem que buscou 
essa conquista de PLR para a classe trabalhadora, 
que já existia em países desenvolvidos, os sindicatos 
mostraram ao empresariado que eles também têm 
lucro com o melhor envolvimento do metalúrgico. 
Ao aumentar a motivação e ser justo com a dedi-

cação do trabalhador eleva-se os resultados produ-
tivos da empresa.

Para os trabalhadores, a experiência aponta que a 
discussão da PLR abre a possibilidade de se introduzir 
na pauta, além da questão da remuneração e das de-

mandas gerenciais, temas 
relacionados ao ambiente 
e as condições de trabalho, 

ao padrão tecno-
lógico adotado 
pelas empresas, 

à qualificação dos 
trabalhadores, à jornada de trabalho entre outros. 

A marca que os Metalúrgicos de Santo André e Mauá 
imprimem coletivamente nas negociações é que o 
melhor acordo é aquele que os trabalhadores apro-
vam.  Assim seguimos, entre pautas e conquistas, 
combinando a luta pela melhoria das condições de 
vida e trabalho com os debates mais gerais sobre os 
destinos da sociedade. 

Conte	 com	 a	 luta	 do	 nosso	 Sindicato.	 O	 forte	
abraço	fraterno	desta	presidência,	sempre!	
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A marca que os Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá imprimem 
coletivamente nas negociações 
é que o melhor acordo é aquele 
que os trabalhadores aprovam

UMA CONQUISTA
DO SINDICATO EM 
QUE TODOS GANHAM

Sindicato doS metalÚRgicoS 
de Santo andRé e mauÁ
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Matéria de Capa
     

Após reunir multidão nas ruas de Salvador, a pré-cam-
panha da chapa presidencial do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva e do ex-governador de São Paulo Ge-
raldo Alckmin tem encontro marcado com a população 
do Grande ABC, neste sábado (09), às 9h na Praça da 
Moça em Diadema.  
Lideranças locais dos sete partidos que estão na Frente 
Vamos Juntos pelo Brasil (PCdoB, PV, PT, PSB, PSol, 
Rede e Solidariedade) se reuniram na segunda-feira, 04 
de julho, com o objetivo de organizar o apoio e a mobi-
lização do evento.  
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Entre as empresas que fecharam acordo está a Parana-
panema. “A fábrica tem 750 trabalhadores e teve uma PLR 
aprovada de R$ 6.500,00, que pode chegar a R$ 7.300. 
Só a primeira parcela injetou R$ 3.375.000,00”, comenta 
o vice-presidente Adilson Sapão que faz balanço positivo. 
“Tivemos conquistas significativas que colocaram dinheiro 
no bolso da categoria”.

Para o diretor-executivo Rafael Loyola o sucesso dos acordos 
reflete na unidade e boa mobilização. “Se nos últimos dois 
anos nós não podíamos fazer assembleias presenciais por 
causa da pandemia, neste ano, com maior presença dentro 
das fábricas, conseguimos resultados mais satisfatórios. E 
não nos esqueçamos que patrão só respeita a fábrica que 
é mobilizada”.  

O entendimento do Sindicato, junto a comissão que tam-
bém negocia a PLR, na hora de apresentar uma pauta que 
atenda às necessidades dos trabalhadores faz a diferença, 
segundo o diretor-executivo Osmar Fernandes. “A mobili-
zação e a organização no local de trabalho é fundamental 
para um excelente resultado. A luta não pode parar, sem 
luta não há conquista”.  

Secretário-geral Manoel do Cavaco vê um primeiro semes-
tre vitorioso e destaca a união dos trabalhadores com o Sin-

dicato. “É muito importante ficar sócio. A principal entidade 
que serve para mostrar a força dos trabalhadores, lutando 
para manter direitos e conquistas, chama-se: Sindicato”.
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Bispo de Santo André no período em que 
o sindicalismo movimentou a classe tra-
balhadora com greves no ABC na virada 
das décadas de 1970/1980. Dom Cláudio 
sempre apoiou o movimento sindical e o 
enfrentamento contra a ditadura militar. 

Abriu as portas da Matriz de Santo An-
dré para as assembleias dos grevistas 

quando a repressão interveio no Sindi-
cato. “Defendeu os trabalhadores. De-
fendeu a floresta Amazônica e sempre se 
posicionou contra o desmatamento e a 
violência e que colocam povos indígenas 
em situação de vulnerabilidade. Obriga-
do por tudo, Dom Cláudio”, escreveu o 
presidente do sindicato Cícero Martinha 
em  postagem de pesar nas redes sociais. 

ATÉ O MOMENTO:
R$ 16 MILHÕES DE 
PLR INJETADOS NA 
ECONOMIA DO ABC

Balanço dos acordos de PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados), 
assinados neste ano com as empresas, 
representam R$ 16.501.008,00 nos 
bolsos dos metalúrgicos e metalúrgicas 
de Santo André e Mauá. 

Lula	e	Alckmin	em	Diadema	
neste	sábado	com	ato	da	
pré-candidatura:	Vamos	

Juntos	Pelo	Brasil

3,582

R$16.501.008

R$ 4.606,65

50
ACORDOS NEGOCIADOS

trabalhadores 
beneficiados

conquistados até o momento

em média por 
trabalhador em 2022

(Dados apurados entre 
01/01/2022 e 04/07/2022)

Vice-presidente Sapão: 
“Tivemos conquistas 
significativas que 
injetaram dinheiro 
no bolso dos 
trabalhadores”.

Diretor Rafael 
Loyola: “Patrão só 
respeita a fábrica 

que é mobilizada”.

Diretor Osmar 
Fernandes: “A luta 
não pode parar, 
sem luta não há 
conquista”. 

Secretário-geral Manoel 
do Cavaco: “A entidade 
que mostra a força dos 

trabalhadores chama-se 
Sindicato”.

DOM CLÁUDIO HUMMES: 
UM MINISTÉRIO VOLTADO 

PARA A JUSTIÇA SOCIAL 
E PROTEÇÃO AOS 
TRABALHADORES

Com uma nota de “pesar e esperança”, a Arquidiocese de São Paulo 
comunicou nesta segunda-feira (4), a morte do Cardeal Cláudio Hummes, 
Arcebispo Emérito de São Paulo. Ele tinha 87 anos e morreu na própria 

residência, na zona Sul da capital paulista. Dom Cláudio estava em cuidados 
paliativos após um quadro irreversível de câncer.

UMA VIDA DE LUTA E ESPERANÇA: 



Coordenada pelos assessores Zoião, Gil Baiano e Zé 
Maria, assembleia com os trabalhadores na VMCL em 
Mauá, na terça-feira, 28 de junho, resultou na aprovação 
unânime de PLR (Participação nos Lucros e Resultados).
Outra conquista foi o aumento de 67% do vale-ali-
mentação. “Num momento de crise econômica no 
país, com esse desgoverno gerando inflação alta e os 
preços dos alimentos cada dia mais caros é uma me-
lhoria na qualidade de vida”, diz Gil Baiano.

METALÚRGICOS	APROVAM	PLR	
VMCL

Companheiros conquistam PLR
e aumento do vale-alimentação

Primotécnica

Em assembleia realizada na quarta-
feira, 29 de junho, os trabalhadores 
na Primotécnica, em Mauá, apro-
varam a proposta de PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados) de 
R$ 2.000,00.
Os companheiros Gil Baiano, Zé Ma-
ria e Zóião informam que a primeira 
parcela de R$ 1.00,00 será paga no 

dia 08 de julho e a segunda de R$ 1.000,00 fica agendada 
para 10 de janeiro de 2023.
Como de costume para o fortalecimento das conquistas 
e manutenção de direitos da categoria, os companheiros 
destacaram a importância de ser sócio do Sindicato.
Os assessores também fizeram uma campanha de sindicali-
zação explicando a importância da participação dos traba-
lhadores nas ações sindicais.

PLR	NEGOCIADA	PELO	
SINDICATO	É	CONQUISTADA

Metalúrgicos aprovam proposta de PLR

Diretor-executivo 
Rafael Loyola 
e o assessor 
Dudu Ferreira 
representaram nosso 
Sindicato em apoio 
aos companheiros 
e companheiras de 
Minas Gerais
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O que rola nas Fábricas
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ELEIÇÕES DA 

CIPA
HYDRO EXTRUSION

Inscrições:
08/06 a 22/06

Eleição:
07/07

FUNDIÇÃO DE 
METAIS CHUÍ

Inscrições:
09/06 a 23/06

Eleição:
06/07

ARGOS INDUSTRIAL
Inscrições:

27/06 a 11/07
Eleição:
15/07

NOVELIS
Inscrições:

21/06 a 05/07
Eleição:
20/07

SCÓRPIOS
Inscrições:

30/06 a 14/07
Eleição:
20/07

ENGEMET 
METALÚRGICA

Inscrições:
29/06 a 13/07

Eleição:
22/07

Cerca de 1.200 trabalhadores e tra-
balhadoras da fábrica da Kopenha-
gen paralisaram as atividades nesta 
segunda-feira (04), na cidade de Ex-
trema, região do Sul de Minas Gerais. 
De acordo com o SINDALEX (Sindi-
cato dos Trabalhadores das Indústrias 
de Alimentação e Panificação), em 
negociação de campanha salarial, a   

empresa ofereceu 9% e a categoria pede o repasse da 
inflação que é de 12,47%, sendo a data-base em abril.
Em apoio aos companheiros e companheiras, que por 
meio do presidente da entidade Jurandir (Pezão), pediu 
a presença dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, o 
diretor-executivo Rafael Loyola e o assessor Dudu Fer-
reira   estiveram no ato de paralisação. 
“Parabenizo as mulheres que representam 70% da em-
presa, que muitas vezes têm jornada dupla e ainda so-
frem com a desigualdade salarial mesmo ocupando 
mesmo cargo e função de um homem. Vendo a força 
dessa mobilização, tenho certeza que a vitória é de 
vocês”, afirma Loyola.

•Acesso aos benefícios
•Pré-agendamento de serviços  
 ( jurídico, médico, Colônia     
 de Férias, entre outros)
•Denúncia pelo aplicativo
•E muito mais!

BAIXE A SUA CARTEIRINHA 
DIGITAL DO SINDICATO

Aponte a Câmera do 
Celular no QR Code e 

baixe o aplicativo!

ATENDImENTO COmPLETO 
AOS ASSOCIADOS

#SINDICALIZADO

É TRUCO!
O Sindicato abre
inscrições para o
Torneio de Truco Trio

TROFÉU E 
PRÊMIAÇÕES
DO 1º AO 3º 
COLOCADO

(11)97522-4886

Inscrição gratuita para sócios do Sindicato e da Associação

4993-8999, falar com 
Vânia ou Andréia. 

MAIORES INFORMAÇÕES:

Dia 17 de julho
Início às 9 horas na 
sede da entidade.

GREVE PARALISA FÁBRICA DA 
KOPENHAGEN EM EXTREMA


