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Editorial

A questão do trabalho vem sendo tratada por este 
governo, não só no debate político eleitoral, mas 
durante esses quatro anos, numa esculhambação 
com os trabalhadores e trabalhadoras. Quando 
analisamos as po-
líticas e ações 
do presidente 
não encontramos 
nenhuma evolução 
nos empregos de 
qualidade e poder 
de compra do salário 
mínimo. Pelo contrário, é só retrocesso.

Nesta situação de descaso do comando do país, 
a juventude brasileira é uma das faixas etárias que 
tem sofrido muito e enfrenta dificuldades para 
se inserir no mercado de trabalho. Segundo os 
especialistas, há uma tendência no crescimento 
dos “nem-nem”, jovens que nem trabalham nem 
estudam. Em agosto, por exemplo, o Brasil tinha 
23% da população de 15 a 24 anos sem trabalhar 
e estudar, conforme um estudo da Organização 
Internacional do Trabalho. Sendo a média mun-
dial do desemprego juvenil de 16,9%. 

Em outro levantamento, do relatório Education 
at Glance 2022 (Olhar para Educação, numa 
tradução livre), da Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o 
segundo país com maior proporção de jovens 

entre 18 e 24 anos que estão sem emprego e 
sem estudos. Os dados apontam para 35% 
nesta situação, mais que o dobro da média dos 
38 países membros da OCDE, além de Argen-

tina, Índia, Indonésia, 
Arábia Saudita e Áfri-
ca do Sul.  

É preciso criar con-
dições para 
que os jovens 
tenham opor-
tunidades de 

emprego e para que, quando entrarem no ensino 
superior, consigam terminar os estudos. Ações 
que não existem neste atual governo.

FALANDO EM TRABALHO 
Como estamos a caminho de definir o futuro do 
país no próximo dia 30, é justo reconhecer  que o 
governo do ex-presidente Lula ascendeu a renda 
e a classe social de mais de 40 milhões de pes-
soas, aumentou o salário mínimo para o maior 
patamar em 40 anos, entre outros avanços para 
classe trabalhadora. Agora, nesta campanha, 
Lula também apresenta importantes propostas 
a exemplo da inclusão de direitos para os traba-
lhadores que estão em atividades informais. 

Conte com a luta do nosso Sindicato. O abraço 
forte e fraterno desta presidência, sempre!
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Nem estudam 
Nem trabalham

É preciso criar condições para que 
os jovens tenham oportunidades de 
emprego e que consigam não só ter 

acesso ao ensino superior, mas também 
terminar os estudos. Ações que não 

existem neste atual governo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ques-
tionou por que o presidente Jair Bolsonaro não 
dá há quatro anos “aumento real” para o sa-
lário mínimo, deixando os trabalhadores sem 
poder de compra.  Lula também lembrou que 
em seu governo a economia crescia em média 
4% e agora cresce menos que 2%. 
“São 36 milhões de aposentados, dos quais 22 
milhões de aposentados que estão há quatro 
anos sem receber aumento real. No meu gover-
no, receberam 74% de aumento real”, disse Lula.   

APÓS DEBATE NA BAND, LULA SAI 
VITORIOSO ENTRE OS INDECISOSAtlas/Intel

Eleições 2022

No objetivo de avaliar tendências e informar 
análises, a Atlas/Intel realizou uma pesquisa quali-
tativa com 100 eleitores indecisos, assim que ter-

minou o debate na Band, realizado na noite 
deste domingo, 16, onde mostra que o 

ex-presidente Lula (PT) saiu em van-
tagem sobre Jair Bolsonaro (PL).
Dos 100 eleitores que participaram 
do levantamento e que não vota-
ram em nenhum dos dois candida-
tos no primeiro turno, 59% tendem 

a votar em Lula e 32% tendem a 
apoiar Bolsonaro. Outros 9% ainda 

estão indecisos.

lula para bolsonaro: ‘Por que você não 
dá aumento real no salário mínimo?’

Lula
Indecisos

Bolsonaro
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Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo An-
dré e Mauá, Cícero Martinha confirma que a entidade 
está atenta e orienta os trabalhadores a entrar em con-
tato. “Empresas não podem exigir que funcionários 
votem nos candidatos dos patrões.  Por isso, lutamos 
pelo direito e respeito à escolha democrática de cada 
pessoa”, afirma.

Em divulgação de nota técnica, no dia 07 de outubro, o 
Ministério Público do Trabalho explicou que o empre-
gado que praticar assédio eleitoral pode ser penaliza-
do, não só na esfera trabalhista, mas também criminal, 
pois os artitigos 299 e 301 do Código Eleitoral definem 
a prática  como crime, podendo resultar em pena de 
reclusão de até quatro anos.  

Até o dia 10 de outubro, entre os 169 casos registrados 
pelo MPT, 79 são da região Sul, que segue liderando 
as denúncias. Nesse cenário, Paraná (com 29), seguido 
pelo Rio Grande do Sul (26) e por Santa Catarina (24). 
Na sequencia vem o Sudeste, oficializando 43 denún-
cias, seguida pelo Nordeste (23), Centro-Oeste (13) e 
Norte (11).  

Diante dos casos em que o MPT agiu está o pecuaris-
ta de Tocantis, Cyro Toledo, que prometeu pagar 15º 
salário aos empregados caso o presidente Bolsonaro 
ganhe as eleições. 

Na quinta-feira, 13 de outubro, o ministro 
e presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) Alexandre de Moraes, ao final da sessão 
plenária, repudiou a prática nas eleições. “Lamen-
tavelmente, no Século 21, retornamos a uma prática 
criminosa que é o assédio eleitoral, praticado por em-
pregados coagindo, ameaçando, prometendo benefí-
cios para que os seus funcionários, votem ou deixem de 
votar em determinadas pessoas.” 
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sindicato alerta que assédio eleitoral 
no ambiente de trabalho é crime 

Em menos de quatro anos de governo, 
o preço do botijão de gás de cozinha sal-
tou dos R$ 69, 41 em janeiro de 2019 para 
R$ 111,75 em junho deste ano. Registrando 
um aumento absurdo de 61% no bolso do povo.
Importante lembrar que havia prometido o gás a R$ 35, no 
entanto, na base do descaso e da incompetência, entregou a 
R$ 112. É essa a marca de Bolsonaro em relação ao custo de 
um item essencial ao dia a dia de todo brasileiro. 
ComParação
Durante oito anos de governo Lula o botijão de gás sofreu um 
aumento de apenas 29%. Em janeiro de 2003 custava R$ 29,53 
e ao final de 2010 estava em R$ 38,15. A diferença é gritante.

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!

/Metalurgicos.SA.MA

@sindmetalsa

(11) 97522-4886

www.sindmetalsa.org.br

Siga nas redes, 
informe-se, 
associe-se!

a Força do 
sINdICato
estÁ Na sua 
PartICIPação!

SE POr ACASO, um PATrãO PrESSIONAr, ASSEDIAr Ou CONDICIONAr 
OS fuNCIONÁrIOS A vOTArEm NO CANDIDATO Em QuE ELE APOIA, 
SAIBA QuE ESTÁ COmETENDO um CrImE E PrECISA SEr DENuNCIADO. 

É preciso denunciar!
O Sindicato reforça que toda a diretoria está à disposição para receber e 
encaminhar as denúncias para o Ministério Público do Trabalho.

Zap do Sindicato (11) 97522-4886
A denúncia pode ser feita de maneira anônima nos sites do MPT e do 
Ministério Público Federal; por meio do aplicativo Pardal, vinculado 
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE); ou respectivos sindicatos de cada 
categoria.

É lei! Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir 
alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, 

ainda que os fins visados não sejam conseguidos.

PenA - reclUsão de AtÉ qUAtro Anos e PAgAmento
de cinco A qUinze diAs-mUltA.

PArA ComPArAr:

Com lula: aumento de R$ 8,62
EM 8 ANoS

Com bolsoNaro: aumento de R$ 42,34
EM MENOS DE 4 ANOS

#SeuVotoFazoPaís
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Em assembleia na tarde da última sexta-feira, 14, reali-
zada na Waltermic, os metalúrgicos levantaram os braços 
para aprovação da proposta de PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) no valor de R$ 1.500,00 negociada pelo 
Sindicato com a empresa.
A forma de pagamento será da seguinte maneira: em 
duas parcelas de R$ 750,00, sendo a primeira no dia 30 de 
outubro e a segunda em 15 de novembro de 2022. 
Os assessores Gil Baiano, Zoião e Zé Maria que condu-
ziram a assembleia dialogaram sobre a importância em 
ficar sócio do Sindicato. “A nossa luta diária por melhores 
salários e condições de trabalho, passando pelas nossas 
campanhas e manutenção de cláusulas sociais, precisa 

TRABALHADORES APROVAM 
ACORDO DE PLR 

Waltermic
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ser fortalecida com a adesão de novos associados e as-
sociadas”, diz  Gil Baiano. 
Assessoria do Sindicato também agradeceu a comissão 
de trabalhadores, com os companheiros Luiz e Adelson 
pelo papel desempenhado na negociação. 
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Inscrições:
04/10 a 18/10

Eleição:
24/10

LIPOS
Inscrições:

06/10 a 21/10
Eleição:
25/10

PRECIFER EQUIPAMENTOS
Inscrições:

11/10 a 26/10
Eleição:
01/11

EUROBRAS
Inscrições:

10/10 a 25/10
Eleição:
04/11

FERKODA  S/A
Inscrições:

17/10 a 31/10
Eleição:
04/11

NEGEL
Inscrições:

13/10 a 21/10
Eleição:
07/11

METALÚRGICA MS ABC
Inscrições:

26/10 a 10/11
Eleição:
21/11

PRIMOTECNICA MECÂNICA
Inscrições:

03/11 a 19/11
Eleição:
29/11

Participe do sorteio da Colônia
de Férias: Natal e Ano Novo

Inscrição:
dia 20/10/2022 até 28/10/2022

Sorteio:
30/10/2022 às 9h

Reservas:
31/10/2022 até 08/11/2022

Se sobrar vagas:
a partir de 09/11/2022

VejA AS dAtAS dAS inSCriçõeS 
PArA SóCioS metAlúrgiCoS

Curta bons momentos com a família, aproveite 
para relaxar e descansar na Colônia de Férias 
do Sindicato em Praia Grande. 

Os associados terão esse período 
para efetuarem as reservas, após 
esta data as vagas para os inscritos 
passam para a lista de espera.    

gArAntA A SuA PArtiCiPAção
A inscrição será feita na sede do Sindicato, das 
9h às 16h, no departamento de Arrecadação.

•	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:

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 para Humanos
• Florais

• Fórmulas Veterinárias
• Homeopatia

Dentro da fábrica: PLR é aprovada em assembleia


