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O METALÚRGICO
Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
Sede  Santo André: Rua Gertrudes de Lima, 202 Fone: 4993-8999
Sede Mauá: Av. CApitão João, 360 Fone: 4555-5500

Nessa edição, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
apresenta: fechamento de acordos; um resumo das Convenções

Coletivas; ações da diretoria que seguem nas portas das
fábricas na busca incansável por melhorias e sustentação

de  garantias; reforça a importância da união.

O nosso papel? Defender os
trabalhadores! Manter os

direitos e lutar por conquistas

E não nos esqueçamos: "A Luta Faz a Lei"
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Por um Sindicato cada vez mais forte,
consciente e junto dos trabalhadores

Na caminhada de um Sindicato,
apontar caminhos para os trabalha-
dores seguirem na formação e ori-
entação de um sindicalismo cada
vez mais forte e cada vez mais
consciente para o país como des-
tacamos no titulo é um dos nossos
grandes desafios.

Nessa jornada, alguns momen-
tos mostram que estamos no rumo
condizente com os nossos ansei-
os de vitória, como por exemplo,
agora. Na já anunciada despedida
de 2021, um ano dificílimo, de dias,
meses de uma pandemia entre nós,
matando pessoas e deixando no
lastro de mortes numa economia
em frangalhos, tanto pela questão

da transmissão do vírus quanto,
principalmente, pela inoperância de
um presidente, que fez de tudo nes-
ses tristes tempos, andou de moto
pra cima e pra baixo com dinheiro
público, atacou as medidas sanitá-
rias, ignorou as vacinas, menospre-
zou a ciência, entre tantas outras ir-
responsabilidades, destacamos
aqui: não fez absolutamente nada
pelos trabalhadores e trabalhado-
res, muito pelo contrário, só atrapa-
lhou.

Por isso, ao olhar para o balan-
ço dos acordos e negociações,
sempre em entendimento com as
necessidades dos metalúrgicos e
metalúrgicas, e ver um reajuste de

11,08%, fechamentos de PLR (Par-
ticipação nos Lucros Reais), Cam-
panhas Salariais bem organizadas
e finalizadas com o aceno do chão
da fábrica, formando todo um con-
junto de conquistas que, sim! Esta-
mos no caminho certo.

Saber que tem horas que é para
brigar por um aumento significativo
de salário, mas também há situa-
ções em que a vitória é manter o
emprego.  Fazer isso, ainda combi-
nando com os trabalhadores, escu-
tando a fábrica e negociando com
os patrões. Essa missão meus
amigos e minhas amigas, quando
o Sindicato dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá para, analisa e

compartilha com você que acredita
e participa do nosso empenho, en-
che a nossa entidade de satisfação
e gratidão.

Adilson Sapão
Vice-presidente do

Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Santo André e

Mauá

Editorial

Cícero Martinha
Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Santo André e Mauá

Eleição na Federação dos Metalúrgicos do Estado de SP
Fotos: cntm.org

Foi eleita nesta terça-feira, 30 de
novembro de 2021, a diretoria da
Federação dos Metalúrgicos do Es-
tado de SP para, a partir de feverei-
ro do ano que vem, um mandato de
quatro anos.

A diretoria foi eleita pelos 53 Sindi-
catos filiados à Federação, que repre-
sentam mais de 700 mil metalúrgicos
no Estado de SP.

O presidente reeleito Eliseu Costa
diz que a missão deste novo mandato
é fortalecer as lutas de resistência em
defesa dos direitos e dos empregos
da categoria, eleger um presidente da
República que respeite o povo brasi-
leiro, ao contrário do atual, e lutar pela
retomada do desenvolvimento do País.

Presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Santo André e Mauá, Cíce-
ro Martinha marcou presença na apu-
ração, ao lado dos diretores executi-

vos Osmar Fernandes e Ra-
fael Loyola, o diretor vice-pre-
sidente, Adilson Sapão que foi
eleito representando a nossa
entidade.

Foto: Jonas Mattos

Em Mauá, trabalhadores da Acibam e do Polo Sertãozinho
são atendidos com abertura de passagem de veículos pequenos

Após solicitação do vereador Geo-
vane Corrêa (PT) junto com o prefeito
de Mauá, Marcelo Oliveira, uma deman-
da antiga dos trabalhadores da Acibam
(Associação Condomínio Industrial Ba-
rão de Mauá), do Polo Industrial Ser-
tãozinho começou a sair do papel no
último dia 22. Trata-se da construção
de uma passagem para veículos pe-
quenos no final da Rua Aulivieri Bozza-
to com a Avenida Papa João XXIII que
visa facilitar o fluxo de veículos em ho-
rários de pico na entrada e saída dos
funcionários de ambos locais que aca-
bam convergindo no mesmo ponto e
gerando trânsito.

O diretor vice-presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Santo An-
dré e Mauá, Adilson Sapão - que es-
teve no local ao lado do secretário-

geral Manoel do Cavaco e de outros
diretores,  Saradão e Tiririca -, lem-
bra que a entidade também já havia
solicitado esse reforço na mobilida-
de urbana dos trabalhadores. "Fico
feliz de ver essa melhoria que tam-
bém foi solicitada pelo Sindicato em
governos anteriores".

Para o parlamentar que está no pri-
meiro mandato, o atendimento e a exe-
cução do pedido mostra o olhar da
gestão municipal às necessidades
dos trabalhadores que circulam ali di-
ariamente. "Solicitei um estudo técni-
co para a intervenção da de uma alça
de acesso que era uma necessidade
de quem trabalha na região e pronta-
mente a prefeitura agilizou o iniciou da
obra que devem ser entregue em bre-
ve", explica o vereador.
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No resumo das Convenções Coletivas, números e dados que mostram
a importância do Sindicato na vida dos trabalhadores e trabalhadoras

SINDAL (Convenção)

1) Reajuste Salarial:
11,08% a partir de 01/01/
2022 sobre salários de 31/
10/2021 – Teto R$
9.200,00 – Fixo R$
1.019,36

As empresas que opta-
rem em conceder o reaj.
salarial de 11,08% em 1/
11/2021, ficam desobriga-
das da concessão do
Abono.

2) Abono – Total 26% -
Sobre sal. de 31/10/2021
13% a ser pago até 30/
11/2021 Teto R$ 1.196,00
13% a ser pago até 20/
12/2021 Teto R$ 1.196,00
Teto: R$ 9.200,00

• Salário Normativo:A
partir de 01/01/2022Até
100 trabs. – R$
1.586,00De 101 à 350  –
R$ 1.748,00+   de 350
– R$ 2.007,00

• VigênciaVigência de
01 novembro de 2021 até
31 de outubro de 2022..

FUNDIÇÃO (Aditamento)

1) Reajuste Salarial:
11,08% a partir de 01/01/
2022 sobre salários de 31/
10/2021

As empresas que optarem
em conceder o reaj. salarial
de 11,08% em 1/11/2021, fi-
cam desobrigadas da con-
cessão do Abono.

2) Abono – Total 26% -
Sobre sal. de 31/10/2021
13% a ser pago até 05/12/
202113% a ser  pago até 20/
12/2021

• Salário NormativoA par-
tir de 01/01/2022Até 350 tra-
bs – R$ 1.766,54+  de 350
– R$ 2.061,82

• VigênciaVigência de 01
novembro de 2021 até 31 de
outubro de 2022, ratificando
as demais cláusulas e con-
dições da Convenção Cole-
tiva de Trabalho ora aditada.

SINDIFUPI (Aditamento)

1) Reajuste Salarial:
11,08% a partir de 01/
01/2022 sobre salários
de 31/10/2021

As empresas que opta-
rem em conceder o reaj.
salarial de 11,08% em
1/11/2021, ficam deso-
brigadas da concessão
do Abono.

2) Abono – Total 26%
- Sobre sal. de 31/10/
2021 13% a ser pago
até 05/12/202113% a
ser pago até 20/12/2021

• Pisos Salariais: A
partir de 01/01/2022Até
20 trabs – R$ 1.531,00+
de 20
– R$ 1.636,00

• VigênciaVigência de
01 novembro de 2021
até 31 de outubro de
2022, ratificando as de-
mais cláusulas e condi-
ções da Convenção
Coletiva de Trabalho ora
aditada.

SICETEL (Convenção)

1) Reajuste Salarial:
11,08% a partir de 01/01/
2022 sobre salários de 31/
10/2021 – Teto R$
9.300,00 – Fixo R$
1.030,44

As empresas que opta-
rem em conceder o reaj.
salarial de 11,08% em 1/
11/2021, ficam desobriga-
das da concessão do
Abono.

2) Abono – Total 26% -
Sobre sal. de 31/10/2021
13% a ser pago até 06/
12/2021 Teto R$ 1.209,00
13% a ser pago até 20/
12/2021 Teto R$
1.209,00Teto: R$ 9.300,00

• Salário Normativo: A
partir de 01/01/2022 Até
100 trabs. – R$
1.597,87De 101 à 350  –
R$ 1.752,61+   de 350
– R$ 2.040,22

• VigênciaVigência de 01
novembro de 2021 até 31
de outubro de 2022.

SINDIPEÇAS –
SINDIFORJA - SINPA
(Aditamento)

1) Reajuste Salarial:
11,08% a partir de 01/01/
2022 sobre salários de 31/
10/2021 – Teto R$ 9.315,00
– Fixo R$ 1.032,10

2) Abono – Total 26% - So-
bre sal. de 31/10/2021 13% a
ser pago em 30/11/2021
Teto R$ 1.210,95 13% a ser
pago em 20/12/2021
Teto R$ 1.210,95 Teto: R$
9.315,00

As empresas que optarem
em conceder o reaj. salarial
previsto na cláusula 1 em
1/11/2021, ficam desobriga-
das da concessão do Abo-
no.

• Piso Salarial : A partir de
01/01/2022 Até 150 empre-
gados: R$ 1.685,00+ 150
empregados: R$ 2.131,00

• Vigência
Vigência de 01 novembro
de 2021 até 31 de outubro
de 2023, exceto as cláusu-
las econômicas com vigên-
cia até 31/10/2022.

GRUPO 2 SINDIMAQ-
SINAEES (Convenção)

1) Reajuste Salarial:
11,08% a partir de 01/01/
2022 sobre salários de 31/
10/2021 – Teto R$
10.048,84 – Fixo R$
1.113,41

As empresas que opta-
rem em conceder o reaj.
salarial de 11,08% em 1/
11/2021, ficam desobriga-
das da concessão do
Abono.

2) Abono – Total 26% -
Sobre sal. de 31/10/2021
13% a ser pago até 30/
11/2021 Teto R$ 1.306,35
13% a ser pago até 21/
12/2021 Teto R$
1.306,35Teto: R$
10.048,84

• Salário Normativo: A
partir de 01/01/2022 Até
100 trabs. – R$
1.696,82De 101 à 350  –
R$ 1.844,35+   de 350
–  R$ 2.121,01

• VigênciaVigência de
01 novembro de 2021 até
31 de outubro de 2022.

SIMEFRE (Convenção)

1) Reajuste Salarial:
11,08% a partir de 01/01/
2022 sobre salários de 31/
10/2021 – Teto R$
9.320,00 – Fixo R$
1.032,66

As empresas que opta-
rem em conceder o reaj.
salarial de 11,08% em 1/
11/2021, ficam desobriga-
das da concessão do
Abono.

2) Abono – Total 26% -
Sobre sal. de 31/10/2021
13% a ser pago até 30/
11/2021 Teto R$ 1.211,60
13% a ser pago até 20/
12/2021 Teto R$
1.211,60Teto: R$
9.320,00

• Salário Normativo: A
partir de 01/01/2022 Até
100 trabs. – R$
1.597,87De 101 à 350  –
R$ 1.752,65+   de 350
– R$ 2.040,22

• VigênciaVigência de
01 novembro de 2021 até
31 de outubro de 2022.

SINAFER (Convenção)

1) Reajuste Salarial:
11,08% a partir de 01/01/
2022 sobre salários de 31/
10/2021 – Teto R$
9.320,00 – Fixo R$
1.032,66

As empresas que opta-
rem em conceder o reaj.
salarial de 11,08% em 1/
11/2021, ficam desobriga-
das da concessão do
Abono.

2) Abono – Total 26% -
Sobre sal. de 31/10/2021
13% a ser pago até 30/
11/2021 Teto R$ 1.211,60
13% a ser pago até 20/
12/2021 Teto R$
1.211,60Teto: R$
9.320,00

• Salário Normativo: A
partir de 01/01/2022 Até
100 trabs. – R$
1.597,87De 101 à 350  –
R$ 1.752,65+   de 350
– R$ 2.040,22

• VigênciaVigência de
01 novembro de 2021 até
31 de outubro de 2022.

Sindicato dá ultimato

na fábrica por sequência

de erros no holerite

Não é de hoje que os trabalha-
dores da Marelli reclamam de falhas
e incorreções na folha de pagamen-
to. Uma situação de descaso que
vem gerando problemas no acerto
de refeições, férias, entre outros di-
reitos, garantidos pela Convenção
Coletiva.

Diante desse cenário, o Sindica-

to dos Metalúrgicos de Santo André
e Mauá enviou uma pauta exigindo
não só fim do contratempo no dia a
dia dos funcionários, mas também
as necessárias correções, como
informa o diretor Loyola. Outra co-
brança feita pela direção sindical é
a volta do ônibus fretado no atendi-
mento aos empregados.

Marelli: Maxion:

Fábrica anuncia férias coletivas
Funcionár ios da Fundição

saem de férias a partir do dia 08/
12 e retornam dia 03/12. Já o se-
tor de Usinagem no dia 09/12 e
volta em 04/01, enquanto Pintu-
ra e Espelhamento ausentam-se

no dia 13/01 e regressam no dia
05/01, informa o diretor secretá-
rio-geral, Manoel do Cavaco. Na
empresa, nesse período, ficam
apenas os funcionários da manu-
tenção.

Braniva:

Boa notícia!
Trabalhadores da empresa  apro-

varam em assembléia o reajuste sa-
larial de 11,08%, além de 26% de

abono em duas parcelas, sendo a
primeira no dia 05/12/2021 e a se-
gunda em 05/01/2022.

Vai Vendo!

Centrais Sindicais repudiam e anunciam
enfrentamento de mais um ataque do
governo Bolsonaro contra os trabalhadores

Imagem: reprodução internet
Num ato

de união,
presidentes
das Cen-
trais Sindi-
cais, assi-
naram uma
nota de re-
púdio em
resposta ao
governo fe-
deral que, por meio de porta-vozes,
insiste em defender que a "flexibili-
zação trabalhista resolveria o pro-
blema do alto desemprego e melho-

raria as condições para os infor-
mais". Ou seja, a mesma mentira
já usada para tirar direitos dos tra-
balhadores. Não se deixe enganar!

Imagem: reprodução internet

Custo médio da cesta básica
tem alta em 16 de 17 capitais
pesquisadas pelo Dieese

O custo médio da ces-
ta básica de alimentos su-
biu em 16 das 17 capitais
pesquisadas pelo Depar-
tamento Intersindical de
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese)
em outubro.

Os maiores preços
foram registrados nas
cidades de Vitória (6%),
Florianópolis (5,71%),
Rio de Janeiro (4,79%),
Curitiba (4,75%) e Bra-
sília (4,28%).
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Fábio Bézza - MTB: 53.419

Lágrimas:

Ruy Ohtake, um dos principais
arquitetos do país, morre aos 83 anos

Paulinho da Força: a luta em defesa
dos trabalhadores não pode parar

Paulinho
da Força

deputado federal

Os trabalhadores brasileiros nun-
ca se viram em uma situação tão difí-
cil como a atual. Com a renda 10%
menor, nem mesmo malabarismo
é suficiente para dar conta dos pre-
ços altos dos alimentos, do aluguel,
da conta de energia, da compra de
combustíveis, do gás de cozinha e
de outras obrigações. Tudo isso é
motivado pela falta de planejamen-
to e da ausência de políticas públi-
cas para a retomada econômica no
pós-pandemia.

Desde que comecei minha vida
político-sindical, tenho lutado em de-
fesa dos trabalhadores. Foram anos
difíceis, porém nada comparado a
hoje. Em anos anteriores, mesmo
com governos contrários aos direi-
tos trabalhistas, havia espaço para
o diálogo e, após muitas lutas, con-
quistávamos os benefícios deseja-
dos. Foi assim quando milhares de
trabalhadores marcharam rumo a
Brasília em busca de um salário dig-
no e quando exigimos do governo o
pagamento de R$ 39 bilhões aos pre-
judicados pelos planos Verão (1989)

e Collor (1990).
O ganho real do salá-

rio mínimo e da aposen-
tadoria também foi resul-
tado de muito trabalho.
Extinto pelo governo Bol-
sonaro, o benefício foi
essencial para melhorar
a vida de milhares de tra-
balhadores e aposenta-
dos.

Desde o início da
gestão, o atual governo
demonstra que trabalha-
dor não tem vez. Não há

espaço para debater as reivindica-
ções nem vontade para melhorar a
vida daqueles que trabalham duro
por este país.

Mas as portas fechadas do go-
verno não me intimidam. Ao contrá-
rio, me fazem ter vontade de lutar
ainda mais pelos brasileiros. A luta
em defesa dos trabalhadores não
pode parar. E é pensando assim que
busco a valorização do salário e da
aposentadoria. Além disso, apoio
projetos que ajudem a reduzir a ex-
trema pobreza no país.

Não nasci para ficar de braços
cruzados enquanto destroem os di-
reitos dos trabalhadores, que leva-
ram anos para serem conquista-
dos. Não foi fácil consegui-los. Por
isso, como deputado federal, como
representante do trabalhador e ci-
dadão, continuarei a defender todos
os brasileiros.

Foto: arquivo pessoal

América é verde! Parabéns, Palmeiras!
Tricampeão da Libertadores

Foto: reprodução do site do Palmeiras
Mais eficiente, Ver-

dão aproveita falhas
do Flamengo e con-
quista a Libertadores
da América pela ter-
ceira vez. Com o em-
pate de 1 a 1 no tem-
po normal, marcados
respectivamente por
Raphael Veiga e Ga-
bigol, na prorrogação
Deyverson sai do
banco para marcar o
gol que deu o título
continental para o al-
viverde.

Dario Silveira

EU QUERO VER GOL! CONFIRA OS JOGOS DA
37ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

DOM 05/12/2021 NEO QUÍMICA
ARENA 16:00

Corinthians x Grêmio

DOM 05/12/2021 MINEIRÃO 16:00
Atlético-MG x Bragantino

DOM 05/12/2021 ITAIPAVA
ARENA FONTE NOVA 16:00

Bahia x Fluminense

DOM 05/12/2021 CASTELÃO (CE) 19:00
Ceará x América-MG

SEG 06/12/2021 MORUMBI 19:00
São Paulo x Juventude

SEG 06/12/2021 ARENA DA
BAIXADA 19:00

Athletico-PR x Palmeiras

SEG 06/12/2021 MARACANÃ 20:00
Flamengo x Santos

SEG 06/12/2021
BEIRA-RIO 20:00

Internacional x Atlético-GO

SEG 06/12/2021 ARENA PANTANAL 20:00
Cuiabá x Fortaleza

SEG 06/12/2021 ARENA CONDÁ 21:00
Chapecoense x Sport

Herdeiro criativo de Oscar Ni-

emeyer e filho de Tomie Ohtake,

arquiteto paulistano era um dos

principais do Brasil com trabalho

marcado por curvas e cores. Se-

gundo a assessor ia de Ruy

Ohtake, a morte ocorreu em de-

corrência de uma mielodisplasia

- um tipo de câncer de medula.

Em 2013, o Sindicato dos Meta-

lúrgicos de Santo André e Mauá

teve contato marcante com a fa-

mília Ohtake que resultou no

Monumento ao Trabalhador, cri-

ado pela renomada e saudosa

artista plástica Tomie Ohtake. O

presidente Cícero Martinha la-

mentou a morte do arquiteto, lem-

brando dos momentos em que

estiveram reunidos como nas fo-

tos que estampam essa home-

nagem do jornal.

Fotos: arquivo Sindicato


