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Editorial

Durante a campanha eleitoral do ano passado, o 
ministro da Fazenda Paulo Guedes foi apresen-
tado aos brasileiros como um gênio que sabe-
ria enfrentar todos os desafios da economia. 
Nada mais falso! 
O presidente 
que chegou a 
admitir que não 
sabia nada, mas 
teria uma um equipe do 
governo que daria conta 
do recado, chega ao fim de 
mandato com um histórico vergonhoso nas áreas 
econômicas e sociais. Vamos a alguns exemplos.

O país, inacreditavelmente, na mais pura incom-
petência de quem governa, segue para o quarto 
ano sem aumento real de salário mínimo, casti-
gando, principalmente, trabalhadores de baixa 
renda e aposentados.

Bolsonaro segue para terminar seu mandato em 
dezembro de 2022 sendo o primeiro chefe do 
Executivo, desde o Plano Real, a entregar o car-
go com o salário mínimo, crucial para o povo, 
valendo menos do que quando entrou.  

Outro ponto catastrófico, um grande número de 
empresas estrangeiras de setores distintos, mas, 
principalmente, da área metalúrgica a exem-

plo de montadoras como a 
Ford, deixaram o país entre 
2020 e 2021, mostrando a 
falta de horizonte imposta 

pelo governo no forta-
lecimento da indús-
tria e sem a criação 
de empregos de 

qualidade. 

INFLAÇÃO QUE CORRÓI
Segundo dados da Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), logo pela manhã, no café 
do trabalhador e das  famílias, surgem os apuros 
para manter uma alimentação digna. O pó de café 
está 58% mais caro do que há um ano. O leite au-
mentou 57% e o açúcar, 12%. Já no indispensável 
pãozinho, o povo paga 22% a mais pelo produto, 
enquanto a margarina subiu no período 36%. 

Conte com a luta deste Sindicato. O abraço forte e 
fraterno dessa presidência, sempre!
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O país, inacreditavelmente, na 
mais pura incompetência de 
quem governa, segue para o 

quarto ano sem aumento
real de salário mínimo

Neste goverNo,
os trabalhadores 
ficaram de fora 

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

Setembro Amarelo: MPT faz 
alerta sobre assédio moral e 
sexual no trabalho
Um bom exemplo que vem da 
Paraíba. Lá, o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) chama aten-
ção para situações que podem 
causar adoecimento mental no 
trabalho, entre eles, assédio mo-
ral e sexual. Por meio do tema  “Ouvir é Acolher”, 
o MPT-PB aproveita a Campanha Setembro Ama-
relo para destacar a importância da saúde integral 
dos trabalhadores. 
Na ideia de apontar caminhos na identificação de 
sinais de problemas mentais de quem está pró-
ximo, especialistas orientam para necessidade de 
observar, escutar e ser solidário durante as rotinas 
de trabalho. O órgão também aponta que é fun-
damental garantir apoio quem já tem sintomas ou 
é diagnosticado com algum transtorno. 



Matéria de Capa
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O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá 
inicia, nos dias 16 e 30 deste mês, assembleias em-
penhadas na conquista de aumento na Campanha 
Salarial para o bolso dos trabalhadores e trabalhado-
ras, além de melhorias nas condições de trabalho. A 
data-base da categoria é 1º de novembro e a expec-
tativa é conseguir aumento real com reajuste acima 
da inflação, além do índice que até o momento, 
faltando dois meses (setembro e outubro), é 6,30% 
(estimada pelo INPC), bem como a manutenção de 
cláusulas sociais da Convenção Coletiva.
Para o presidente do Sindicato Cícero Firmino Mar-
tinha é hora de organizar a luta. “O momento é de 
unidade para além do avanço financeiro, manter os 
direitos históricos da categoria que foram vitórias sig-
nificativas da nossa entidade que completa 89 anos.”  
O vice-presidente do Sindicato Adilson Sapão tam-
bém lembra que o sucesso das negociações em 
Campanha Salarial depende do envolvimento dos 
trabalhadores. “Assim, os metalúrgicos e metalúrgi-
cas devem se mobilizar para que obtenhamos o rea-
juste e também a renovação das convenções coleti-
vas. Este é um momento decisivo para organização 
da categoria”, reforça Sapão. 
A campanha desse ano tem particularidades, com o 

Brasil a caminho das urnas para eleger novos re-
presentantes e uma inflação que segue sufocan-
do a população que sofre com o encarecimento 
do custo de vida numa disparada do preço de 
alimentos. 
Ao observarmos os supermercados, os carri-
nhos de compra estão cada vez mais vazios e 
os preços confirmam a impressão: no recente 
levantamento feito pela Craisa (Companhia Re-
gional de Abastecimento Integrado de Santo 
André), o valor da cesta básica no Grande ABC 
chegou a R$ 1.141.01, em julho, a maior média 
histórica registrada. Os dados consideram 34 
itens básicos para o consumo mensal de uma família 
de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. 
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mesmo com os ataQUes do goverNo, 
siNdicato bUsca fortalecimeNto
Para camPaNha salarial 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico de SANTO ANDRÉ e MAUÁ, para se reunirem em DUAS Assembleias Gerais Ex-
traordinárias, na forma estatutária e da legislação vigente, a saber: PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada 
no próximo dia  16 do mês de Setembro do ano de 2022, sexta-feira, às 16:00 horas, em primeira convo-
cação e, não havendo número legal, às 18:00 horas, em segunda convocação, na sede social da entidade 
sito à Rua Gertrudes de Lima, 202, Centro, Santo André, SP- SEGUNDA ASSEMBLEIA: será realizada no 
próximo dia 30 do mês de Setembro do ano de 2022, sexta-feira, às 16:00 horas, em primeira convocação 
e, não havendo número legal, às 18:00 horas, em segunda convocação, na Sede social da entidade sito à 
Rua Gertrudes de Lima, 202, Centro, Santo André, SP. Nas referidas assembleias, os trabalhadores sócios/ 
sindicalizados ou não  deverão deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: A) Discussão, apreciação e de-
liberação da Pauta para a negociação coletiva a ser realizada com os Sindicatos da Categoria Econômica e 
FIESP ou diretamente com as empresas da base territorial, para a fixação do percentual de reajuste salarial 
e demais reivindicações de natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem como, das condições de 
trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato ou instauração 
de Dissídio Coletivo referente a data base 1º de novembro. B) Fixação da forma de custeio, do percentual 
e autorização de desconto da contribuição de assistência e negociação coletiva por todos os integran-
tes da categoria profissional, sócios ou não sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as 
entidades de grau superior na forma a ser aprovada e convencionada. C) Deliberação sobre a concessão 
de autorização e outorga de poderes especiais à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santo André e Mauá, para, em conjunto ou 
separadamente, promoverem entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo 
de Trabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou com as empresas da base territorial, instauração 
de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial. Santo André, 13 de Setembro de 2022.  
CÍCERO FIRMINO DA SILVA – Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ

CNPJ 57.571.077/0001-39

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Santo André e 
Mauá lamenta profun-
damente a morte do 
companheiro Francisco 
Mendes da Silva, o que-
rido Chicão, ocorrida na 
manhã do sábado, 10 de 
setembro, aos 68 anos.
Ex-presidente do Sindi-

cato dos Rodoviários do ABC que comandou no 
período de 1999 a 2020 e atual prefeito de San-
dovalina, no interior de SP, deixa uma trajetória 
exemplar de luta pela classe trabalhadora.
A nossa entidade manifesta os sentimentos e as 
sinceras condolências a toda família e aos amigos 
desse incrível companheiro que nos deixou.

Descanse em paz, Chicão. 

Nota de pesar
sobre o falecimeNto do 
compaNheiro chicão

coNfira as variações e o valor do iNPc 
acUmUlado em 2022 até o momeNto:

Mês / Ano Índice (%)

nov/2021 0,84
dez/2021 0,73
jan/2022 0,67
fev/2022 1,00
mar/2022 1,71

Mês / Ano Índice (%)

abr/2022 1,04
mai/2022 0,45
jun/2022 0,62
jul/2022 -0,60
ago/2022 -0,31

INPC 
acumulado 
até agosto

6,30%



O que rola nas Fábricas
  

Os metalúrgicos e metalúrgicas na Motofer, em Santo 
André, aprovaram a PLR (Participação nos Lucros e Re-
sultados) negociada pelo Sindicato, durante assembleia 
realizada na quinta-feira, 25 de agosto. O pagamento 
será realizado em parcela única  no dia 20 de setembro 
de 2022. 
Na ocasião, os assessores Maritaca e Dudu também 
falaram como é fundamental ser sócio do Sindicato para 
o  fortalecimento da 
luta por melhorias, 
além da importância 
voto consciente nes-
sas eleições a fim de 
aumentar a represen-
tação da classe tra-
balhadora que tem 
sofrido perdas nos 
direitos trabalhistas. 
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A proposta de PLR 
(Participação nos Lu-
cros e Resultados) no 
valor de R$ 1.212 foi 
aprovada pelos com-
panheiros e compa-
nheiras na Eficaz, em 
Santo André, durante 
assembleia conduzi-
da pelos assessores 
Maritaca e Zoinho, na 

terça-feira do dia 30 de agosto.  
Quanto ao pagamento, de acordo com os represen-
tantes do Sindicato, serão duas parcelas de R$ 606, sendo 
a  primeira no dia 16 de novembro e a segunda em 15 
de março de 2023.  “Atendendo aos anseios dos traba-
lhadores, destacamos a importância de antecipação da 
segunda parcela”, diz Maritaca. 

TRABALHADORES APROVAM PLR 
Eficaz

Trabalhadores em assembleia na Eficaz

Maritaca e Dudu com os 
trabalhadores da Motofer

Motofer

METALÚRGICOS CONQUISTAM PLR 
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MAUÁ BENEFICIAMENTO 
DE PEÇAS
Inscrições:

22/08 a 06/09
Eleição:
19/09

L.M.
BRANT

Inscrições:
05/09 a 19/09

Eleição:
22/09

TK ELEVADORES
BRASIL

Inscrições:
05/09 a 19/09

Eleição:
23/09 

L.C. INDÚSTRIA DE 
NANOTECNOLOGIA

Inscrições:
29/08 a 12/09

Eleição:
23/09

MELLFIX FIXAÇÃO            
E PERFIS
Inscrições:

08/09 a 22/09
Eleição:
04/10

eleições da 

ciPa

Divulgada nesta segunda-feira (12), a 
pesquisa eleitoral Ipec (antigo Ibope), 
aponta que o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) continua na frente 
da disputa presidencial com 46% das 
intenções de voto. Enquanto, em se-
gundo lugar, vem o atual presidente e 
candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, 
marcando 31%. Na sequência, Ciro 
Gomes (PDT) aparece na 3ª colocação 

com 7% e Simone Tebet (MDB) pontua 4%. 
O levantamento, entre os dias 9 e 11 de setembro, 
ouviu 2.512 em 158 municípios, sob o registro BR-
01390/2022. A pesquisa tem nível de confiança de 95% 
e a margem de erro é de dois pontos percentuais para 
mais ou para menos.

Eleições 2022
Lula tem 46% x 31% de Bolsonaro 
LULA (PT):
                          46%
JAIR BOLSONARO (PL):
                    31%
CIRO GOMES (PDT):
       7%
SIMONE TEBET (MDB):
    4%

•	Sem	limites	
de idade para o 
titular e o cônjuge

agora vocÊ e sUa famÍlia 
JÁ tÊm Um PlaNo de saÚde

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

Planos que cabem 
no seu bolso!

• 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:

Pesquisa IPEC:

#SINDICALIZADO
BAIXE SUA CARTERINHA 

DIGITAL DO SINDICATO

ATENDImENTO 
COmpLETO AOS 
ASSOCIADOS

Aponte a Câmera do Celular no QR Code e baixe o aplicativo! www.belezasaude.com.br

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

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 Veterinárias
• Homeopatia

• Fórmulas para Humanos
• Florais


