
Edição 1157 08 de dezembro de 2021

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
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combate à pobreza

Adeus ao ex-boxeador
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Editorial

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

Opiniáo

Férias coletivas com plantão:

Políticas sociais pontuais não combatem à pobreza
Todos os dias mais brasileiros entram na ex-

trema pobreza. Atualmente, quase 20 milhões
voltaram a essa situação. O alto índice de de-
semprego colabora para o empobrecimento de
um país que já há alguns anos está com a eco-
nomia fragilizada.

Para piorar, ainda surge a pandemia do coro-
navírus, nocauteando os mais pobres, que têm
a fome como o resultado mais cruel de tudo isso
que vivemos.

Acabar com a pobreza não é fácil. Isso já sa-
bemos. Entretanto, ter vontade política é o pri-
meiro passo para o desenvolvimento econômi-
co do maior país da América Latina. A economia
brasileira só será fortalecida quando reduzirmos
as desigualdades sociais e econômicas.

Entre as políticas públicas que favoreceriam
o combate à pobreza são aquelas voltadas à
geração de emprego e renda. Com o número de
desempregados que temos, é impossível melho-
rar a vida dos brasileiros.

Cansamos de ver mães, avós, pais e crian-
ças na fila do osso, em busca de doações de

cesta básica ou de um prato de comida. Can-
samos de ver brasileiros irem morar nas ruas
com suas famílias por não terem condições
de pagar aluguel.

É triste! Todos os dias recebo mensagens
de pessoas que querem apenas alimentos
para sustentar os seus filhos. Foi para ajudar
essas pessoas que votei favorável ao Auxílio
Brasil, que substitui o Bolsa Família; votei fa-
vorável ao auxílio gás e ao auxílio emergenci-
al. Também ajudei a aprovar a Lei de Prote-
ção ao Emprego e estou na luta para que o
14º salário dos aposentados e pensionistas
se torne uma realidade.

As ações que aprovamos no Congresso
Nacional são importantes, porém sozinhas
não resolvem. O governo federal precisa rea-
gir. É necessário criar programas de geração
de empregos. Incentivar e impulsionar seto-
res como a construção civil é importantíssi-
mo para dinamizar empregos diretos e indi-
retos; apoiar micro e pequenas empresas. Es-
ses são um dos setores que mais empregam

no país e devem receber atenção especial.
Outra ação importante para reduzir a pobre-

za e a miséria é investir em escola de tempo
integral para oferecer uma educação de quali-
dade e garantir uma alimentação rica em nu-
trientes às nossas crianças e adolescentes.
As unidades de ensino público poderiam se tor-
nar centros profissionalizantes e, junto com a
iniciativa privada, os jovens poderiam ter a
chance de entrar no mercado de trabalho com
mais facilidade.

Com emprego e uma educação de qualida-
de, a nossa juventude teria o futuro garantido e
quebraria o ciclo de pobreza que atormenta o
país há muitos anos.

Paulinho da Força
Deputado federal

Se você quer conhecer mais
sobre o meu trabalho a favor

dos trabalhadores, me mande
uma mensagem pelo

Whatsapp: 11 97232-2277

Lembrete!
 O Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  Santo  André  e  Mauá
terá  expediente  até  o  dia  17  de  dezembro de 2021, às 12h,

entrando  em  férias  coletivas  a  partir  do dia  20  de  dezembro de 2021,
retornando   no  dia  10  de  janeiro  de  2022.

Nesse  período,  o  diretor-executivo  OSMAR CÉSAR FERNANDES (celular 94018-4404)
e o Assessor da Diretoria JUSCELINO GONÇALVES FERREIRA

o DUDU (Celular 97592-3816),   de  segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
O Departamento de Arrecadação e Cadastro também terá plantão

com atendimento no mesmo horário.
Nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021, vésperas de Natal e Ano Novo, não haverá atendimento.

Inflação alta, desemprego elevado, queda na renda
e um desgoverno, tudo na conta dos trabalhadores

Às vezes lendo as notícias e acompanhan-
do o que acontece atualmente neste Brasil,
dá a impressão que as relações de capital e
trabalho regrediram para antes de Getúlio
Vargas, o presidente que criou a Carteira de
Trabalho. É inacreditável!

Desde o governo Temer com a terceiriza-
ção que deixou milhares de brasileiros e bra-
sileiras demitidos num canto e no outro sen-
do contratados por prestadoras de serviços,
passando por um processo no qual uma elite
patronal comemorou a diminuição de custos
através da redução de salários e direitos,
muitos conquistados pela luta sindical, é tris-
te, mas ao mesmo tempo desafiador saber
que, diante disso, precisamos seguir fortes e
mobilizados para mudar o jogo.

Percorremos esse destaque como reflexão
aqui no jornal devido aos últimos dias que fo-

ram daqueles, com preocupantes indicado-
res econômicos que desabam como um fil-
me de terror no dia a dia dos trabalhadores.
Vamos lá! Inflação alta, desemprego nas al-
turas, a renda que não para de cair, despen-
cou 11% em um ano, estagnação, o país em
recessão técnica com quedas consecutivas
do PIB, tudo convergindo para um banho de
água fria no país que sonha com a volta do
crescimento e do poder de compra.

Sim! O governo Bolsonaro é realmente ruim
de serviço, aliás, péssimo! Não restam dúvi-
das. Nesse processo de luta e disputa contra
o próprio comando da nação questionamos:
Cadê o investimento na geração de empre-
gos? Três anos se passaram e até agora nada.

Questionamentos à parte, o Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá tem fei-
to a sua parte correndo atrás de melhorias

com Campanhas Salarias junto aos trabalha-
dores, negociando empresa por empresa,
mobilizações que garantem acordos da PLR,
renovação de cláusulas sociais e ações que
criam condição e situação de conquistas para
toda categoria.

Um forte abraço da nossa presidência,
conte conosco, sempre!

Adilson Sapão
Vice-presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de Santo André e Mauá
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Curtas!

Vai Vendo!

Em assembleia re-
alizada no dia 03/12,
trabalhadores e traba-
lhadoras aprovaram a
Campanha Salarial de
11,08%, com abono e
aumento no vale-ali-
mentação. Quem di-
recionou a ação do
Sindicato na fábrica foi
o diretor-executivo,
Osmar Fernandes.

Maxion: PLR de 2020 e 2021 ultrapassam metas de 100%
Em um período atípico devido a pandemia, o

Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e
Mauá garantiu uma PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) válida por dois anos. O valor
pago aos trabalhadores chegou a R$ 8.800 e foi
parcelado em três vezes nas seguintes datas:
R$ 3.000 no dia em 10 de novembro de 2020,
R$ 3.000 em 11 de junho de 2021 e a última de

R$ 2.800 reais que será paga no dia 10 de de-
zembro.

Um resultado que supera a meta que era de
R$ 8.500, segundo informações do diretor Ma-
noel do Cavaco que agradece a Comissão de
trabalhadores e os dirigentes Ilca e Arnaldo.

A diretoria comunica que no próximo ano de
2022 o fechamento será de janeiro a dezembro.

Hydro: Campanha Salarial é aprovada

Negativo em 2020! Emprego formal criou menos vagas
do que originalmente divulgado pelo governo Bolsonaro

O mercado formal de tra-
balho tem gerado vagas abai-
xo do que foi apresentado pelo
governo federal em cada mês
de 2021. Na apuração de ja-
neiro a outubro, o resultado
atualizado do Cadastro Geral
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) denuncia 166
mil postos criados a menos do

que o anteriormente divulgado.
Pondo fim ao discurso da equipe econômica

de que teve crescimento mesmo em meio à pan-
demia. Os números apresentados no dia 30 de
novembro pelo Ministério do Trabalho e da Previ-
dência já tinham apontado um regresso no sal-
do de empregos em 2020, que passou de um
saldo líquido de 75 mil vagas produzidas para
191 mil vagas cortadas.

Economia em queda! Brasil entra em
recessão técnica com recuo de 0,1% no PIB

Foto: Arquivo / Sindicato dos Metalúrgicos de S. André e Mauá

Na fraca gestão da economia do governo Bol-
sonaro, o Produto Interno Bruto (PIB) do país teve
queda de 0,1% no terceiro trimestre deste ano na
comparação com os três meses anteriores, con-
forme os dados divulgados no dia 02/12 pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O órgão também divulgou a revisão de dados do
trimestre anterior com ajuste sazonal, ou seja,

usando uma técnica estatística projetada para
equilibrar as oscilações ocorridas no período. Re-
sultado da análise: o PIB de abril a junho em com-
paração com o primeiro trimestre de 2021, de
0,1% positivo para -0,4%. Números que colocam
o Brasil em recessão. Expressão utilizada quan-
do o país tem pelo menos dois trimestres conse-
cutivos com taxa de crescimento negativa.

Diretoria assiste Marighella com outras lideranças sindicais,
além de ato com Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Foto: Internet da página oficial do Lula / Ricardo Stuckert
A cinebiografia de Carlos Mari-

ghella, ex-deputado, poeta e guer-
rilheiro brasileiro que foi assassi-
nado pela ditadura militar em 1969,
é um dos filmes mais vistos no
país. Adaptação do livro Marighella
- O Guerrilheiro Que Incendiou o
Mundo, de Mário Magalhães, tem
na direção do longa o consagrado

ator Wagner Moura, que estreia na função. No elen-
co: Seu Jorge, Adriana Esteves, Adriana Esteves e
Bruno Gagliasso.

Na última sexta-feira (03/12,) a diretoria não só
assistiu, mas também acompanhou o discurso do

ex-presidente Lula, no
Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, ao
lado de outras lide-
ranças, nesta sexta-
feira. Na foto, da es-
querda para direita:
Osmar Fernandes,
presidente da CUT
Sérgio Nobre, presi-
dente da Força Sindi-
cal Miguel Torres, de-
putado estadual Barba, Sapão, Saradão, Loyola,
Lulinha e o vereador de Mauá Geovane Corrêa.

Parabéns!

O desembargador
federal Antonio Carlos
Cedenho foi eleito,
em sessão realizada
ontem, vice-presiden-
te do Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Re-
gião (TRF-3), a maior
corte regional do Bra-
sil. Cargo que vai

exercer até o fim de 2023. O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Santo André e Mauá deseja sucesso
ao  desembargador que construiu a trajetória na
advocacia em Santo André, onde presidiu a OAB
da cidade em quatro mandatos consecutivos.

Foto: site fotospúblicas.com de Ricardo Stuckert
O petróleo é nosso!

Petroleiros e petroleiras se manifestaram em
vários estados contra a venda de postos da es-
tatal, principalmente, ao capital internacional. E
acredite: pela metade do preço. Um exemplo
dessa entrega absurda que prejudica o país é a
Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, vendida pelo
governo Bolsonaro por US$ 1,8 bilhão para in-
vestidores dos Emirados Árabes. Estima-se que
o valor da unidade negociada seria de US$ 3 bi-
lhões a US$ 4 bilhões.

Foto: OAB SP reprodução
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Famílias brasileiras endividadas têm
novo recorde e chega a 75,6%

Dados da Pesquisa Nacional de Endividamen-
to e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Con-
federação Nacional de Comércio de Bens, apon-
tam que 41% das famílias brasileiras estão em
dívida a mais de 90 dias, já 32,3% de 30 a 90
dias. Por consequência, já devem estar com o
nome sujo no SCPC/Serasa.

Desta maneira, proibido de uma série de
ações: não pode abrir conta em banco, comprar
a prazo, nem financiamento bancários, entre
outros impedimentos.
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Fábio Bézza - MTB: 53.419 Dario Silveira

Eu quero ver gol! Confira a tabela dos jogos da 38ª rodada do Brasileirão
Quinta,

09/12, 21:30
Fortaleza x Bahia

Quinta,
09/12, 21:30

Palmeiras x Ceará

Quinta,
09/12, 21:30

América X São Paulo

Quinta,
09/12, 21:30

Atlético GO x Flamengo

Quinta,
09/12, 21:30

Fluminense x Chapecoense

Quinta,
09/12, 21:30

Bragantino x Internacional

Quinta,
09/12, 21:30

Juventude x Corinthians

Quinta,
09/12, 21:30

Grêmio x Atlético Mineiro

Quinta,
09/12, 21:30

Santos x Cuiabá

"O QUANTO É IMPORTANTE UM PLANO DE
SAÚDE PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA?"

Pensando nisso o Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá, por meio do seu presi-
dente Cícero Martinha e toda a sua diretoria, ofi-
cializaram CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR
com a Operadora de Saúde PLENA SAÚDE.

Esta parceria vem de encontro aos anseios
da categoria metalúrgica, que por muito tempo
buscaram opções no mercado para seus associ-
ados, com custos e condições mais acessíveis.

Toda a cobertura Médico Hospitalar oferecido
neste convênio está dentro das normativas regi-
das pela ANS (Agência Nacional de Saúde).

Alguns benefícios desta parceria:
� Consultas em Centros Médicos próprios e

Rede Credenciada;
� Planos Individual e Familiar;
� Sem Coparticipação;

O que é necessário para fazer a adesão do
associado e seus dependentes:

� Comparecer à sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Santo André e Mauá.

� Ser associado do Sindicato;
� Preencher ficha de adesão ao plano de saú-

de;
� Preencher Declaração de Saúde;
� Pagar no ato da inscrição a Taxa Adminis-

trativa no valor de uma Mensalidade do plano que
optar;

Quais são os documentos necessários no
ato da inscrição:

� CPF, RG, Comprovante de Endereço, Car-
tão Nacional de saúde do SUS;

� Cópia da Carteirinha Associativa do Sindi-
cato ou da Ficha Associativa;

Carências:
� Nos primeiros 90 dias da vigência deste con-

trato, apenas cumpriram CARÊNCIAS os associ-
ados ou dependentes que possuírem Doenças
Pré Existentes contidas no preenchimento da De-
claração de Saúde (720 dias);

Parto e seus Termos (300 dias);
� Após os 90 dias, as novas entradas cum-

priram todas as CARÊNCIAS descritas em
contrato;

Filie-se! Faça parte da força do Sindicato

Sindicato apresenta novo plano
de saúde para os associados

CENTRO MÉDICO DA
PLENA SAÚDE EM SANTO ANDRÉ

REDE CREDENCIADA EM SANTO ANDRÉ
� CLÍNICA MULTIPSICO DE ESPECIALIDADES;
� CLÍNICA SERFIS SERVIÇO DE REABILITAÇÃO;
� CLÍNICA MEDICA UCLIN;
� CENTRO MÉDICO ALAMEDA ME;
� CLÍNICA BIOVISTA;
� CLÍNICA PULSARE;
� CLINICE;

CENTROS MÉDICOS DA PLENA SAÚDE NA RE-
GIÃO
� DR. PREVINA MAUÁ
� DR. PREVINA RIBEIRÃO PIRES (24 h.)

REDE CREDENCIADA
TAMBÉM NAS CIDADES DE:

� DIADEMA;
� MAUÁ;
� RIBEIRÃO PIRES;
� RIO GRANDE DA SERRA;
� SANTA ISABEL

MAIS INFORMAÇÕES
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE

SANTO ANDRÉ E MAUÁ
RUA DONA GERTRUDES DE LIMA, 202 -

CENTRO - SANTO ANDRÉ.
FONE: (11) 4993-8999

FONE: (11) 97522-4886 WhatsApp

Aproveitem mais este benefício
oferecido pelo seu SINDICATO

Memória

Rubão, ex-pugilista marcante
na história do boxe no Brasil,
morre aos 87 anos

Fotos: arquivo Sindicato

Rubens Alves de Oliveira treinava na CA Pire-
lli, nas décadas de 1950 e 1960. Boxeador da
categoria meio-pesado, deixa na trajetória do
esporte os títulos de campeão paulista, brasilei-
ro, sul-americano e latino-americano e medalha
de bronze no Pan-americano de boxe de 1963.

Quando se aposentou dos ringues, Rubão tra-
balhou como inspetor de alunos e teve passa-
gem na Fundação Santo André. Pessoa querida
e representativa na Vila João Ramalho, também
foi um dos fundadores da Igreja Congregacional
Camilópolis.

O ex-atleta era irmão do ex-diretor do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá e
da Associação dos Trabalhadores Metalúrgicos
Aposentados, Moacir, que fez parte da diretoria
cassada pela ditadura militar.

O presidente do Sindicato, Cícero Martinha,
registra aqui no jornal os sentimentos pela perda
do companheiro e o desejo de descanso eterno
para o nosso grande campeão no boxe e na vida.

Rubão (com óculos pendurado), em evento no
Sindicato, o lado do irmão Moacir (de chapéu)


