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O título do editorial desta edição é tão reflexivo e 
emblemático que já foi estampado em campanha do 
Ministério Público do Trabalho contra a terceirização 
total aprovada em 2017, além de nomear artigos de 
especialistas nas questões trabalhistas e manifestações 
sobre como o serviço 
pode afetar negativa-
mente a saúde e oca-
sionar acidentes.

Na luta pela qualidade de vida 
dos metalúrgicos e metalúrgicas, o 
Sindicato de Santo André e Mauá 
sempre compreendeu e fortale-
ceu a atuação da CIPA (Comissões 
Internas de Prevenção de Aci-
dentes) focada nas melhorias das 
condições de trabalho previstas 
na Norma Regulamentadora nº 5 
(NR-5). Para a entidade, na relação 
capital e trabalho, trata-se de uma importante ferramen-
ta de caráter sindical, sendo um espaço de oposição a 
qualquer ação do patrão que coloque o lucro acima da 
segurança e do bem-estar social dos trabalhadores.

Dados divulgados pelo Observatório de Saúde e Se-

gurança do Trabalho refletem os desafios e reforçam 
os motivos desta preocupação. O Brasil contabilizou 
2,5 mil mortes e 575 mil Comunicações de Acidente 
de Trabalho (CAT) em 2021. Um significativo e preo-
cupante aumento de 30% em relação ao ano de 2020. 

Ainda segundo o levanta-
mento,  teve mais de 153 
mil concessões de auxílio-
doença acidentário e 4 
mil aposentadorias por 
invalidez provocadas por 
acidentes.

Diante da dimensão do 
enfrentamento desses de-
safios, os cipeiros e ci-

peiras ao agirem na 
prevenção de aci-
dentes, de maneira 

atuante e comprome-
tida na fiscalização, apontando os possíveis problemas 
que colocariam em risco os companheiros e cobrando 
soluções e medidas da empresa, desempenham um 
papel fundamental. 
Conte com a luta do nosso Sindicato. O forte abraço 
desta presidência, sempre! 
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Na luta pela vida
e saúde dos metalúrgicos

e metalúrgicas, o Sindicato 
de Santo André e Mauá 
sempre compreendeu e 
fortaleceu a atuação das 

Comissões Internas
de Prevenção de
Acidentes (CIPA)
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AGORA VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
JÁ TÊM UM PLANO DE SAÚDE

FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO
COM 20% DE 

DESCONTO
PARA SÓCIOS DO 

SINDICATO

ACIMA DE 100,00 FRETE GRÁTIS
Rua das Paineiras, 459 - Bairro Jardim / Sto. André

• Fórmulas para Humanos
• Florais
• Fórmulas Veterinárias
• Homeopatia

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

Planos a partir de 
R$ 105,00 mensais!

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

• Sem Coparticipação

(11) 4993-8999 (11) 97522-4886
Mais informações na Sede do Sindicato ou pelos telefones:

TRABALHADOR
NÃO É DESCARTÁVEL

SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ

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

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

E no Facebook/ecotvabc
AO VIVO COM AS NOTÍCIAS 

DOS TRABALHADORES
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No cenário mundial, o país,  com 8 óbitos a cada 100 
mil vínculos de emprego entre 2002 e 2020, ocupa
a quarta colocação em mortalidade no trabalho, 
ficando atrás da China, Índia e Indonésia. É o que
diz o Observatório de Segurança e Saúde no
Trabalho, realizado pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e a Organização Mundial do Trabalho (OIT).

BRASIL NO TOPO 
DO RANKING DE 

ACIDENTES
DE TRABALHO 

4o

VOTAR EM CIPEIROS 
COMPROMETIDOS REFORÇA A LUTA 
NA PREVENÇãO DE ACIDENTES

Matéria de Capa

ELEIÇõES DA CIPA
FERRAMENT. GASPEC

Inscrições:
08/07 a 22/07

Eleição:
09/08

DOLOMITI MOTORES
Inscrições:

19/07 a 08/08
Eleição:
12/08

RODRILON DIESEL
Inscrições:

19/07 a 06/08
Eleição:
12/08

No segundo trimestre, o país chega ao 
número de 39,286 milhões de traba-
lhadores e trabalhadoras na informali-
dade, conforme os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), 

que foi apresentada nesta 
sexta, 29, pelo Instituto 
Brasileiro de Economia e 
Estatística  (IBGE). 

A marca representa aqui-
lo que o movimento sindical 

considera um retrocesso: a precarização do trabalho. Ape-
sar da redução nos índices de desemprego, que encerrou 
o trimestre com 9,3%, a queda se justifica pelo crescimento 
absurdo da informalidade. 

Rendimento cai 5%
Estável no trimestre, o rendimento habitual teve queda de 
5,1% em 12 meses. Enquanto a renda cai e a inflação con-
tinua em alta, batendo 12%  e levando os preços da comida 
e do gás de cozinha nas alturas, as imagens de brasileiros e 
brasileiras em busca de restos de alimentos segue como o 
triste retrato do crescimento da fome no Brasil.

Precarização do trabalho é recorde no Brasil e renda cai

Há 50 anos, num 27 de julho de 1972, era instituído 
o Dia Nacional de Prevenção e Acidentes de Traba-
lho. Uma data importante no nosso calendário, onde 
foram publicadas as Portarias 3236, que colocou em 
prática o Plano Nacional de Valorização do Traba-
lhador, e a 3237, que não só implantou os serviços de 
medicina do trabalho, mas, principalmente, determi-
nou a atuação da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA).

Para o coordenador do Departamento de Saúde do 
Sindicato Rafael Loyola, uma CIPA ativa na organi-
zação das fábricas faz a diferença na defesa dos tra-
balhadores. “É uma ferramenta interna importante 
para resguardar a vida e combater a doença ocupa-
cional”. Frente a isso, Loyola também chama atenção 
para o voto consciente nas eleições de CIPA. “O ci-
peiro eleito precisa representar os trabalhadores e ter 
a sensibilidade de fiscalizar tudo que diz respeito à 
segurança e saúde,  do ritmo e das cargas que podem 

desencadear problemas físicos às questões como a 
saúde mental”, explica.

Na avaliação do presidente do Sindicato Cícero Mar-
tinha, quem atua de maneira 
satisfatória na Comissão car-
rega um DNA diferencia- 
do de liderança. “A maio-
ria dos dirigentes sindicais 
foram cipeiros. O companheiro 
que se predispõe entrar na CIPA, já é 
diferenciado, com um pensamento de classe corajoso 
e questionador sobre a necessidade de representar o 
trabalhador”, reflete. 

Assim como o Sindicato, o cipeiro é a voz do tra-
balhador, pode parar uma máquina que não 
apresenta segurança. No entanto, é um enfren-
tamento que pede a união de toda sociedade, 
já que a responsabilidade na preservação e valori-
zação da vida é um dever de todos nós. 

MAUÁ BENEF. DE PEÇAS 
Inscrições:

22/08 a 06/09
Eleição:
19/09 

rebitop 
Inscrições:

29/07 a 12/08
Eleição:
19/08

JArDiM SiSteMAS 
Inscrições:

03/08 a 18/08
Eleição:
23/08



“Tudo que 
conquistamos
é com um 
Sindicato forte”, 
diz Zóião

O que rola nas Fábricas
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CARTA EM DEFESA DA DEMOCRACIA 
JÁ TEM MAIS DE 640 MIL ASSINATURAS

Max Del

Em assembleia realizada na tarde do dia 26 de julho, 
sexta-feira, os trabalhadores e trabalhadoras na Max 
Del aprovaram por ampla maioria a proposta de PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados) no valor de R$ 
3.500,00 negociada entre o Sindicato dos  Metalúrgicos 

de Santo André e Mauá, a comissão e a empresa.
Sendo assim, o pagamento será feito em duas parcelas, 
com a primeira de R$ 2.100,00 já paga no dia 29 de julho 
e a segunda agendada para o dia 28 de fevereiro de 
2023, de acordo com o atingimento de metas. 
Diretor-executivo Osmar Fernandes que coordenou a 
assembleia enaltece a unidade da categoria. “Como 
em toda conquista, há sempre a força do coletivo. Por 
isso, parabenizamos os companheiros da comissão, os 
metalúrgicos da fábrica e os assessores do Sindicato 
Zóião, Gil Gaiano e Zé Maria que participaram da nego-
ciação”. Ele também reforça a importância de ser sócio 
da entidade. “A mobilização baseada na sindicalização 
contribui para o fortalecimento da estrutura da enti-
dade em servir os companheiros e companheiras na de-
fesa dos interesses e melhores condições de trabalho”. 

MAX DEL: TRABALHADORES APROVAM
PLR DE R$ 3.500,00 NEGOCIADA PELO SINDICATO

Na quinta-feira, 28 de 
julho, os companhei-
ros e companheiras 
por ampla maioria na 
Tecnor, em Mauá, le-
vantaram os braços em 
aprovação do acordo 
de PLR (Participação 
nos Lucros e Resulta-
dos) no valor de R$ 

1.300,00, durante assembleia conduzida pelos compan-
heiros Zóião, Zé Maria e Gil Baiano. 
O pagamento, dessa forma, será em duas parcelas de    
R$ 650,00: a primeira no dia 19 de agosto e a segunda 
em 18 de novembro de 2022.   
Os assessores também destacaram que a força das ne-
gociações da categoria está ligada ao processo de sindi-
calização. “Tudo que conquistamos é com um Sindicato 
forte”, afirma Zóião.  

Tecnor

PROPOSTA DE PLR
É APROVADA

Braços levantados! 
PLR é aprovada 
durante assembleia

Ferkoda

Os metalúrgicos na Ferkoda, em Mauá, conquistaram 
PLR (Participação nos Lucros e Resultados) no valor ga-
rantido de R$ 2.000,00 e se caso ultrapassar a meta, 
podendo chegar a R$ 2.500,00.
A proposta foi apresentada na quarta-feira, 27 de julho, 
em assembleia com os trabalhadores na porta da fábri-
ca e coordenada pelo vice-presidente Adilson Sapão e 
com a participação do diretor Tiririca.
Em relação ao pagamento, duas parcelas de R$ 500,00 já 
foram antecipadas, ficando as demais de R$ 800,00 para o 
dia 21 de outubro e R$ 200,00 em 15 de fevereiro de 2023.

PLR TEM APROVAÇÃO
DOS METALÚRGICOS

Em assembleia, trabalhadores aprovam PLR
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Elaborada pela Faculdade de Direito da 
USP, a carta em defesa da democracia, 
aberta para adesão pública na terça-
feira (26), passou de 640 mil assinaturas 
nesta segunda-feira (01).
O texto defende o estado democrático, 
as instituições, a Constituição e o 
sistema brasileiro de votação. “Nossas 
eleições com processo eletrônico de 
apuração têm servido de exemplo 
para o mundo”, destacam os autores 

em trecho do documento que não 
cita o nome de ninguém, mas irritou 
o presidente Bolsonaro que vestiu a 
carapuça pelos ataques que tem feito.
Entre as assinaturas, há artistas, 
empresários, advogados, membros do 
Ministério Público, além de oito das 
maiores centrais sindicais do Brasil: 
CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, 
CSB, Pública e Intersindical Central da 
Classe Trabalhadora. 

•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


