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Editorial

A chegada ao poder de governos como Temer 
e Bolsonaro trouxeram retrocessos e mudanças 
drásticas na relação entre capital e trabalho. Nos 
últimos anos, 
e de modo 
acelerado, 
assistimos 
uma devas-
tação sobre garan-
tias trabalhistas, con-
tando sempre com 
um Congresso à von-
tade para realizar 
os desejos da elite 
econômica e votar contra à classe trabalhadora.

O prejuízo já é enorme. Se antes tínhamos mais 
trabalhadores com a carteira assinada, hoje, a 
maioria de brasileiros e brasileiras vivem na infor-
malidade. Ou seja, na precarização do trabalho. 
Sem falar de pontos das reformas: Trabalhista e 
Previdenciária cujos problemas estão aí no nosso 
dia a dia. Pessoas com extremas dificuldades de 
se aposentarem e outras milhares trabalhando sem 
nenhum amparo social, em contratações precariza-
das e com baixa remuneração.  

É urgente reverter esse quadro. Para fazer frente 
a essa situação, como já falamos aqui e seguire-
mos falando até o dia 02 de outubro, quando va-

mos às urnas eleger 
os nossos futuros re-
presentantes, é pre-
ciso votar em quem 
defende os interesses 
do povo.  

O Brasil não 
pode ser ad-
ministrado, 
politicamen-

te, por parla-
mentares que atuam para atender os privilégios 
de uma elite econômica, tomada por grupos em-
presariais e financeiros, ignorando as demandas 
da maioria da população. 

Não há igualdade social, nem cidadania, quando 
trabalhadores são privados de condições bási-
cas para um serviço que lhes permitam viver com 
dignidade.   

Conte com a luta do nosso Sindicato. O abraço 
forte e fraterno desta presidência, sempre!
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Nos últimos anos, e de modo 
acelerado, assistimos uma devastação 
sobre garantias trabalhistas, contando 

sempre com um Congresso, em sua 
maioria de deputados, à vontade para 
realizar os desejos da elite econômica 
e votar contra a classe trabalhadora
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VALORES POR fAIxA ETáRIA
faixa etária Plano Enfermaria Plano Apartamento
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

Aproveite mais este benefício oferecido pelo SINDICATO!

AGORA VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
JÁ TÊM UM PLANO DE SAÚDE

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

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

A bRUTAL POLÍTICA DE hOJE
CONTRA OS TRAbALhADORES 

Daqui a pouco começa 
a nossa campanha sala-
rial, para termos sucesso 
precisamos de uma am-
pla participação, por 
isso, fortaleça a luta 
sendo associado e as-
sociada do Sindicato.

SINDICALIZE-SE



Segundo nova pesquisa BTG Pactual/FSB divulgada 
nesta segunda-feira (29), o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) aparece com 43% das intenções de 
voto, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro 
(PL) com 36%. Na sequência, Ciro Gomes (PDT) tem 
9% e Simone Tebet (MDB) com 4%. 
O levantamento 
ouviu 2 mil pessoas 
entre os dias 26 e 
28 de agostao de 
2022, sob o regis-
tro BR-08934/2022 
no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). 
A margem de erro 
é de 2 pontos 
percentuais, com 
intervalo de confi-
ança de 95%.

Matéria de Capa
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Todos os países democráticos têm eleições que se 
diferenciam em importância. Algumas são decisivas 
na história de uma nação, ao passo que outras re-
presentam uma continuidade normal da política. 
Aqui no Brasil, tivemos, historicamente, pleitos de-
cisivos. Um exemplo, a eleição de Luiz Inácio Lula da 
Silva, em 2002, num governo marcado por programas 
de transferência de renda que tiraram milhares de 
brasileiros da pobreza, além da expansão econômica 
focada na geração de empregos de qualidade, com 
poder de compra do salário mínimo. 
Agora: eleições de 2022. O país de volta ao mapa da 
fome e a maioria da população tendo que sobrevi-
ver com trabalhos precários. Um caos consequente 
dos últimos governos, aprovando Reforma Traba-
lhista e da Previdência, mesmo com a luta firme do 
movimento sindical contra todos os ataques e re-
trocessos.
Neste momento e tudo indica que até 02 de ou-
tubro, dia da votação, a eleição será decidida entre 
dois candidatos que lideram as pesquisas, Lula em 
primeiro lugar e Bolsonaro em segundo. No caso do 
atual presidente, está expressa a radicalização da ig-

norância em vários setores, mas principalmente, na 
área econômica a exemplo da disparada de preços 
dos alimentos.
De outro lado, a figu-
ra de Lula, com uma 
trajetória política car-
regada de números 
positivos que expli-
cam mais do que 
qualquer argumento. 
Em seu governo, o 
PIB brasileiro teve um 
crescimento médio de 
4% ao ano. Criação de cerca de 10 milhões de em-
pregos formais, além do crescimento da classe C, 
bem como aumento do salário-mínimo no período 
em cerca de 60%. 
Ainda bem que a democracia significa que amanhã 
haverá um voto para decidir qual será o próximo 
presidente a governar ou se haverá continuidade. 
Está tudo nas mãos do povo, principalmente da 
classe trabalhadora, a decisão sobre o futuro do 
país nos próximos quatro anos. 
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Em abril, na Conclat 
2022, as Centrais 

Sindicais apresentaram 
a pauta da classe 

trabalhadora focada na 
geração de emprego 

de qualidade, o 
crescimento dos salários, 

proteção trabalhista, 
previdenciária e social, 

na esperança de 
mudança da trajetória 

do desenvolvimento 
econômico do Brasil

As eleições e a retomada
da pauta da dos trabalhadores

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
1.775.967 brasileiros vão trabalhar nas 
eleições. O serviço não é remunerado, mas 
quem trabalha tem direito a dois dias de fol-
ga, sem desconto no salário, para cada dia 
atuando como mesário. Os dias de treina-
mento feitos pela Justiça Eleitoral também 
contam. Os selecionados receberão um 
auxílio-alimentação de R$ 45 por dia.

TRAbAlhADORES 
CONvOCADOS pARA SEREM 

MESÁRIOS DEvEM TIRAR DuAS 
FOlGAS pOR DIA TRAbAlhADO

Eleições 2022
pesquisa bTG: lula tem 
43% e bolsonaro 36%

Oito levantamentos de intenção de voto para presidente 

serão divulgados, entre esta segunda-feira, 29, e o próxi-

mo sábado, 3/9. São eles: BTG Pactual (29/08); Ipec (29/8); 

Paraná Pesquisas (31/08); Ipespe (31/08 e 03/09); Futura 

(31/08); PoderData (31/08); Quaest (31/08); Datafolha (1/9/) 

Semana será marcada 
por pesquisas

lulA (pT):
                               43%
JAIR bOlSONARO (pl):
                             36%
CIRO GOMES (pDT):
         9%
SIMONE TEbET (MDb):
    4%



O que rola nas Fábricas
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Na tarde do dia 23 de agosto, os 
trabalhadores e trabalhadoras nas 
duas plantas da AL 
Puxadores, em Mauá, aprovaram 
em assembleia a PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) no valor 
de R$ 1.200.
Sendo assim, a primeira de R$ 700 
no dia 10 de outubro e a segunda 

de R$ 500 em 31 de janeiro 
de 2023.
Ambas assembleias acon-
teceram ao mesmo tempo, 
por volta das 14h.  Enquanto 
uma foi conduzida pelo vice-
presidente Sapão, a outra 
teve a coordenação dos as-
sessores Zoião e Gil Baiano.

plR NEGOCIADA pElO SINDICATO
É ApROvADA NAS DuAS uNIDADES

AL Puxadores

Vice-presidente Sapão com
os trabalhadores em assembleia

PLR tem aprovação dos 
companheiros na fábrica 

Jardim Sistemas

A eleição da  CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) marcou a terça-feira do dia 23 de agosto 
para os companheiros e companheiras na Jardim Siste-
mas, em Mauá.
Nesta data, os trabalhadores elegeram novos integran-
tes comprometidos com a luta por segurança e me-
lhores condições de trabalho dentro da fábrica. “A Cipa 
sempre cumpriu um papel fundamental, com a missão 
da prevenção de acidente e doenças nos locais de tra-
balho. Aos eleitos, em nome do Sindicato, desejo sorte 
e força nessa tarefa”, diz o diretor Brito.

TRAbAlhADORES ElEGEM 
NOvA CIpA
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A FORÇA DO SINDICATO
ESTÁ NA SUA PARTICIPAÇÃO!

www.sindmetalsa.org.br

AO VIVO COM AS 
NOTÍCIAS DOS 

TRABALHADORES

SINDICATO DOS METALÚRGICOS  DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ

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!

CoNFirA quem São eLeitoS: 
rafael real (1º titular), Solange 
mariano (2º titular) e
ismael José (1º suplente) ELEIÇõES DA 

CIPA
VMCL

Inscrições:
12/08 a 26/08

Eleição:
01/09

A.L INDÚSTRIA
Inscrições:

10/08 a 26/08
Eleição:
06/09

MAUÁ BENEFIC.
DE PEÇAS
Inscrições:

22/08 a 06/09
Eleição:
19/09

TECNoR INDÚSTRIA
Inscrições:

15/08 a 31/08
Eleição:
09/09

L.C. IND. DE 
NANoTECNoLogIA

Inscrições:
29/08 a 12/09

Eleição:
23/09

MELLFIX FIXAÇÃo
E PERFIS
Inscrições:

08/09 a 22/09
Eleição:
04/10

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de 

Santo André e 
Mauá pede um 

ato de amor para 
doação de sangue 

em nome de 
FELÍCIO SERAFIM

Segundo o Banco 
de Sangue Paulista, o 

companheiro que está no 
Hospital Estadual Mário Covas  

precisa de 20 doadores. 

Quem puder doar a nossa 
entidade agradece.

LOCAL DE COLETA

Atendimento: Segunda a Sábado das 7h30 às 15:00. Exceto feriado.
( Estacionamento gratuito durante a doação)

CORRENTE DE 
DOAÇÃO DE 

SANGUE PARA O 
COMPANHEIRO 

FELÍCIO

Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso - Santo André - SP
Telefone: 11 2829-5144 / 11 2829-5162

•Podendo também estar agendando a doação pelo site ou Aplicativo da Colsan.
 • Aos sábados estamos com limitação de atendimento por conta da pandemia 
e para assim evitarmos aglomerações.

ObS: 

Siga nas redes, informe-se, ASSOCIE-SE!


