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Depois da reforma da trabalhista que precarizou a 
relação capital e trabalho, aumentando a exploração 
e reduzindo salários, no governo Temer, e da refor-
ma da previdência, com Bolsonaro, que tirou o di-
reito da aposentadoria de milhões de brasileiros 
e brasileiras, a atual administração federal ainda 
segue patrocinando um 
festival de retrocessos 
na sociedade.

No ataque mais recen-
te, a Câmara Federal aprovou 
retirar direitos trabalhistas em 
casos de estado de emergência.
Olha a sacanagem! A Medida Provisória 1109/22 do 
governo federal resgatou algumas determinações do 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 
e Renda, realizado durante o momento crítico da 
pandemia, a exemplo da redução de salários e o não 
depósito do FGTS, entre outras.

Todo dia uma MP é votada, tirando direitos dos tra-
balhadores. Não dá mais para ficar perdendo e per-
dendo direitos. É necessário reagir, virar o jogo, e a 
melhor oportunidade é agora, neste ano de eleições 
para deputado estadual, deputado federal, sena-
dor, governador e presidente da República. Como já 
destacamos aqui, temos que eleger representantes 
dos trabalhadores.

Não podemos vacilar. O atual Congresso é majorita-
riamente conservador, reacionário e sem nenhum en-
volvimento e entendimento das nossas pautas. Sob 
forte influência das bancadas de interesses privados 
impõem políticas que seguem na contramão das de-
mandas sociais e econômicas de quem acorda cedo 

para trabalhar. 

O movimento sindical sempre 
atuou lutando contra esses pro-

cessos de desregulação 
e resistindo às investi-
das aos trabalhadores, 

mas a pequena, ou a 
quase ausência, de parlamentares da classe traba-
lhadora na Câmara Federal e nas Assembleias, nos 
enfraquecem, deixando-nos numa luta desigual.

Pobreza bate recorde no país
Estão deixando o povo cada vez mais miserável, não 
podemos permitir isso. Com o corte do auxílio emer-
gencial, somado ao aumento da inflação e a lenta e 
fraca recuperação do mercado de trabalho, o número 
de pessoas em situação de pobreza atinge o trágico 
número de 19,8 milhões de pessoas em situação de 
pobreza nas metrópoles brasileiras em 2021, con-
forme o 9º Boletim Desigualdade nas Metrópoles.  

Conte com a luta do nosso Sindicato. O abraço forte e 
fraterno desta presidência, sempre!
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A explosão de preços nos alimentos tem sido um drama na 
vida da população brasileira que tem dificuldade para ter na 
mesa itens essenciais, a exemplo do leite. No grande ABC, 

por exemplo, o valor da cesta básica chegou a R$ 1.141,01 
em julho, segundo a Craisa (Companhia Regional de Abas-
tecimento Integrado de Santo André) é a maior média 
histórica registrada. A análise considera a quantia de 34 
itens de consumo básico mensal para uma família com 

quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças.
Trata-se da terceira alta seguida depois da diminuição de 
R$ 19,85 em abril. O preço da totalidade dos produtos já 
equivale 94,14% do salário mínimo, de R$ 1.212. Entre os 
alimentos com as maiores altas de preços em 
julho: cebola (21,12%), banana 
(10,82%) e laranja (8,55%). Em 
relação às mercadorias de hi-
giene pessoal e limpeza, puxa-
ram os índices do mês, a esponja de 
aço (21,90%) e papel higiênico (11,96%).

Todo dia uma MP é 
votada, tirando direitos 

dos trabalhadores. Não dá 
mais para ficar perdendo 

e perdendo direitos

MãOS aO altO: CeSta 
báSiCa CuSta R$ 1.141

na RegiãO dO abC

Bicentenário da 
Independência é celebrado 
pelo movimento sindical 

Pela sobrevivência
da classe trabalhadora

Não só como homenagem, 
mas também como re-
flexão, nessa contradição 
da história: a evidência on-
tem, o desconhecimento 
hoje, as centrais sindicais 
CUT, Força Sindical, UGT, 
CTB, Nova Central e CSB 
expõem uma seleção de 200 nomes de personalidades 
que impactaram  e influenciaram a vida dos trabalhadores 
desde 1822. 
São nomes, de formação e setores diversos, no campo 
progressista, que, cada qual à sua maneira e em seu tem-
po, contribuíram para o desenvolvimento da classe trabal-
hadora. O levantamento desta galeria de trabalhadores é 
fruto de uma ampla pesquisa de um grupo de trabalha-
do organizado pelas centrais. É das muitas pessoas que 
aceitaram o bom combate, dos últimos 200 anos, que pro-
gredimos aos dias atuais e chegamos até aqui.

https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal
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O evento, realizado neste sábado (06), aconte-
ceu no Clube de Campo do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Jundiaí. Organizado pela Fede-
ração dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo 
e Força Sindical, reuniu 21 entidades.
Para o presidente da Federação Eliseu Costa 
Silva o momento é de mobilização para nego-
ciação da campanha salarial. “Vamos ter uma re-
união com os 54 Sindicatos, que depois através 
de suas assembleias, nas portas de fábricas, vão 
chamar os trabalhadores para discutirem as ne-
cessidades da categoria”, diz ele que também 
lembra a conquista do ano passado. “Precisamos 
de união para repor a inflação tal qual a última 
que fechamos em 11,08%. Quantas categorias se 
quer repuseram a inflação? 73% das categorias 
de trabalhadores brasileiros não conseguiram”, 
questiona e reflete Eliseu. “Não existe política 
salarial, existe luta dos Sindicatos para repor 
a inflação, se depender dos patrões, eles não 
repõem, eles tiram”.  
O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, 
por sua vez, alertou que “não adianta campanha 
salarial se não trocarmos o governo federal.” 
Segundo Torres, o esforço da campanha salarial 
ultrapassa os limites regionais e desemboca na 
urgente mudança de presidente. “Temos que 
ter essa consciência.  Estamos num processo de 
destruição do Brasil a cada segundo por aquela 

pessoa que está comandando o país. A nossa 
campanha salarial é muito importante, mas ela 
não vai valer de nada se não tirarmos o atual 
presidente da República, porque no dia seguinte 
ele termina o que começou que é acabar com os 
direitos dos trabalhadores”, afirma. 
De camiseta estampada com a imagem do ex-
presidente Lula, o vice-presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá Adil-
son Sapão comentou sobre o poder do ato de 
votar numa eleição. “A arma que nós temos no 
sistema democrático é o voto”. Sapão, mesmo 
num rápido discurso, fez um balanço das perdas 
de direitos nos últimos governos. “Assumiu Tem-
er, aprovaram a reforma trabalhista, com terceiri-
zação. Entrou Bolsonaro, aprovaram a reforma da 
previdência, dificultando a aposentadoria e com 
retrocessos no INSS. Nós só 
apanhamos. É hora de mu-
dar a presidência e o Con-
gresso, elegendo represen-
tantes dos trabalhadores”, 
finaliza Sapão. 
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1º ENCONTRO REGIONAL DOS 
METALÚRGICOS REÚNE 21 SINDICATOS 

Jundiaí
Piracicaba
Cerquilho

Santa Bárbara
Tatuí

Bragança
Alumínio

Mairinque
Baixada Santista

Embu
Mogi Guaçu

Suzano

Ferraz de 
Vasconcelos
Itapeva
Cruzeiro
Lorena
Jambeiro
São Paulo
Osasco
Guarulhos
Santo André 
e Mauá
São Caetano
Laranjal Paulista

“Não existe política salarial, 
existe luta dos Sindicatos para 
repor a inflação, se depender 
dos patrões, eles não repõem, 
eles tiram”.  

Eliseu Costa Silva

“Sindicalista tem que ter lado. É um ano 
de eleição. É um ano que será decidido 
pelas mulheres, nós vamos fazer a 
diferença, pois somos 52%. Estamos 
aqui para caminharmos juntos”.

Jô Silva - presidente do Sindmont

“Assumiu Temer, aprovaram a reforma trabalhista, 
com terceirização. Entrou Bolsonaro, aprovaram 
a reforma da previdência, dificultando a 
aposentadoria e com retrocessos no INSS.
Nós só apanhamos. É hora de mudar”.

Adilson Sapão
“A nossa campanha salarial é muito 
importante, mas ela não vai valer de 
nada se não tirarmos o atual presidente 
da República, porque no dia seguinte 
ele termina o que começou que é acabar 
com os direitos dos trabalhadores”.

Miguel Torres

Família metalúrgica 
Fazendo a diFerença:

Do ABC para Jundiaí, diretores, 
assessores, funcionários e 

familiares do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André e 

Mauá fortalecem o evento.

UNIDOS POR UM PAÍS MELHOR: 

SINDICATOS PARTICIPANTES:

As eleições como meio 
de fortalecimento da 

representatividade dos 
trabalhadores, bem como 
a sobrevivência do país 

devido o caos econômico 
que avançou durante o 
atual governo, além da 

campanha salarial de 2022 
deram o tom do 1º Encontro 
Regional dos Metalúrgicos.
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https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal


O que rola nas Fábricas
  

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

tOda Quinta-FeiRa, daS 18H30 
ÀS 19H30 na eCO tV abC

NOTÍCIAS DOS 
TRABALHADORES AO VIVO
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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!
• Consultas em Centros
 Médicos próprios e
 Rede Credenciada

• Planos Individual   
e Familiar
• Sem Coparticipação

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

Em Santo André, na 
tarde da quinta-feira, 
04 de agosto, os com-
panheiros e compa-
nheiras na Unistamp 
aprovaram a proposta 
de PLR (Participação 
de Lucros e Resulta-
dos) negociada pelo 
Sindicato com a em-
presa, durante assem-
bleia coordenada pelo 
assessor Maritaca. 

Foi a primeira vez que os trabalhadores na empresa con-
quistaram uma PLR. “É gratificante ver a emoção deles 
com essa vitória. Sem falar que é mais um exemplo da 
importância do Sindicato na organização da categoria, 
buscando conquistas”, diz Maritaca.

SindiCatO COnQuiSta 1ª PlR 
JuntO COM OS tRabalHadOReS 

Unistamp

Na porta da fábrica: 
trabalhadores aprovam PLR

Metal Tezza

Na assembleia realizada dentro da fábrica, na manhã des-
ta segunda-feira, 08 de agosto,  os metalúrgicos na Metal 
Tezza, em Santo André, aprovaram, por unanimidade, o 
acordo de PLR (Participação de Lucros e Resultados).
A conquista  será paga em duas parcelas: a primeira em 
31 de agosto e a segunda em 28 de fevereiro de 2023, 
segundo informações do assessor Maritaca que também 
reforçou a importância de ser sócio do Sindicato. “Pre-
cisamos fortalecer as lutas em defesa dos trabalhadores, 
por isso, a união é fundamental”.

PROPOSta de PlR É aPROVada
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Companheiros da Metal Tezza em assembleia

•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

DOLOMITI MOTORES
Inscrições:

19/07 a 08/08
Eleição:
12/08

RODRILON DIESEL
Inscrições:

19/07 a 06/08
Eleição:
12/08

REBITOP
Inscrições:

29/07 a 12/08
Eleição:
19/08

JARDIM SISTEMAS
Inscrições:

03/08 a 18/08
Eleição:
23/08

PERFILADOS NARDI
Inscrições:

09/08 a 23/08
Eleição:
29/08

MAUÁ BENEF. DE PEÇAS 
Inscrições:

22/08 a 06/09
Eleição:
19/09

MELLFIX
Inscrições:

08/09 a 22/09
Eleição:
04/10

ELEIÇõES DA 

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

A FORÇA DO SINDICATO
ESTÁ NA SUA PARTICIPAÇÃO! 

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

www.sindmetalsa.org.br

E no Facebook/ecotvabc
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