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Nossas missões

e nossos a
lvos

para 2022

Seguir, como Sindicato Cidadão, 
apoiando os movimentos sociais 
e contribuindo com as minorias  

Enfrentar mais um ano de baixo crescimento, inflação alta e desemprego?

Mobilização nas fábricas 
para as Campanhas 
Salariais e ações do 

Sindicato
Em ano de eleições: 
votar em candidatos 
focados na pauta dos 

trabalhadores

Aumentar o número 
de sindicalizados para fortalecer a nossa luta
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Por isso, nessa primeira edição do ano, vale a pena 
começar com algumas considerações sobre o que vem 
por aí nos próximos 12 meses. Destaque para o encon-
tro da população com a urna eletrônica que deve definir 
o futuro do país para os próximos anos. Na corrida pre-
sidencial, que já começou, as últimas pesquisas apon-
tam favoritismo do ex-presidente Lula.

E não nos esqueçamos que, seja qual for o presidente, é 
necessário que a classe trabalhadora eleja parlamentares, 
principalmente deputados, que defendam os direitos e 
avanços trabalhistas e sociais, até para ter um Congresso 
cuja base seja aliada aos interesses dos trabalhadores. 

Campanha Salarial

Da política nacional para o chão das fábricas em Santo 
André e Mauá, a Campanha Salarial seguirá com todo 
o empenho da nossa entidade, promovendo assem-
bleias e dialogando com os interesses da categoria  
para garantir a reposição integral pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), que mede inflação 
percebida por famílias com renda baixa. Ainda sobre 
essa luta, a união é fundamental para avançar nas ne-
gociações com os patrões. 

Desemprego e as relações de trabalho

De certo modo, observamos que o maior poder das em-
presas sobre os trabalhadores e sindicatos ocorre graças 
ao desemprego e o baixo poder econômico. O patrão, 
diante de ameaças de desemprego, exerce uma imensa 

pressão sobre quem ainda mantém o posto de trabalho. 
E este também pressiona os sindicatos para que firmem 
acordos fora do ganho real de salário. 

Não é à toa que a cada novo momento de ampliação do 
desemprego, as empresas e parte de políticos descom-
promissados com os trabalhadores, exigem uma nova 
flexibilização das relações de trabalho no sentido de 
se apropriarem do controle do trabalho em detrimento 
próprio. Foi assim na Reforma Trabalhista aprovada no 
governo Temer. Foi assim no novo pacote de mudanças, 
como o “jabuti” escondido dentro da Medida Provisória 
1045. Aprovada na Câmara e, felizmente, rejeitada no 
Senado em setembro de 2021.

Informação é a nossa arma

Historicamente, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá, desde a sua fundação, passando por 
todos os presidentes até a nossa atual gestão, sempre 
atribuiu importância ao conhecimento dos trabalhadores 
como ferramenta de luta na organização da categoria 
em busca de melhorias e conquistas. E tanto aqui por 
meio do nosso jornal e das redes sociais quanto no tête-
à-tête apresentamos todas as ações da entidade no dia 
a dia dos trabalhadores.   

1822: Independência e Democracia!

É curioso que um ano politicamente tão importante para 
o Brasil também seja marcado pela comemoração de 200 
anos da Independência. Um momento oportuno para re-
fletir sobre o período em que o país ficou livre da colônia 
portuguesa e deu início a construção de nação. Duzentos 
anos depois, o grito agora é em nome da Democracia.

E vamos juntos, concentrar energia, encarar todas essas               
adversidades e vencer! Um forte abraço da nossa presidência.
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Prepare-se para 2022!
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Entramos no novo ano com uma série de pautas e desafios importantes para a 
vida dos brasileiros e brasileiras. Combater a fome, a miséria e a desigualdade 
social. Recuperar o crescimento econômico. Diminuir o desemprego. Fortalecer as 
instituições atacadas frequentemente pelo governo federal a exemplo do movimento 
sindical. Retomar o tempo perdido pela educação durante a pandemia, entre outras 
urgências. E, sim, tudo isso, converge para um ato conjunto e primordial, mudar, 
democraticamente, por meio do voto, a linha de governança que está no poder.

Com união entre trabalhadores 
e o Sindicato será melhor

Nova legislação que elimina os efeitos danosos da reforma trabalhista 
feita em 2012, no país europeu, foi aprovada com o objetivo de pôr fim 
aos contratos precários e instabilidades dos empregos. Negociação teve 
a participação de empresas, sindicatos e partidos que dão apoio ao Par-
tido Socialista Espanhol. 
No Brasil, as centrais sindicais divulgaram uma nota conjunta enaltecendo 
a medida. “Entendemos que esse novo acordo pode ser uma sinalização 
que estimule reabrirmos esse debate também no Brasil. Recordemos 
que a reforma trabalhista espanhola é fonte de inspiração para realizar no 
nosso país o desmonte dos direitos, a precarização dos vínculos laborais 
e o ataque os sindicatos e às negociações. O argumento é o mesmo: 

reduzir o custo do trabalho para gerar em-
pregos.”, defende trecho do manifesto. 
O documento teve a assinatura de Sérgio 
Nobre, Presidente da CUT – Central Única 
dos Trabalhadores, Miguel Torres, Presi-
dente da Força Sindical, Ricardo Patah, 
Presidente da UGT – União Geral dos Tra-
balhadores, Antonio Neto, presidente da 
CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros, Adilson Araújo, Presidente da 
CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Oswaldo Au-
gusto de Barros, Presidente da CST – Central Sindical de Trabalhadores.

Mundo Contrarreforma trabalhista na Espanha
é elogiada pelo movimento sindical brasileiro 
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Primeira edição do ano
mais que informação, reflexão e foco sobre 

os assuntos determinantes na pauta dos 
trabalhadores e do movimento sindical em 2022

como o sindicato dos metalúrgicos de santo andré e mauá acredita e levanta a 
bandeira de que somente com mobilização e união dos trabalhadores as vitórias se 
tornam realidade, este jornal traz não somente alguns compromissos já marcados 
para 2022, mas também cenários econômicos e sociais que já sentimos na pele no 
dia a dia e nos convocam para agir com foco, organização coletiva, seriedade e 
desejo de mudanças. 

Em ano dE ElEiçõEs: votar Em                    
candidatos   focados na pauta                   

dos trabalhadorEs
A eleição que vai decidir quem será o 38º presidente da Repúbli-
ca será uma das mais importantes da história do Brasil. Além 
de escolher quem sentará na cadeira presidencial no Palácio do 
Planalto, a votação em primeiro turno que acontecerá no dia 2 
de outubro, também vai eleger deputados estaduais e federais, 
senadores e governadores. 

Nesse momento que representa a celebração popular da de-
mocracia, este Sindicato reforça a importância de que traba-
lhadores votem em candidatos da classe trabalhadora, em suas 
categorias, em suas demandas para que pautas, que tragam 
melhorias na vida econômica das pessoas e na relação capital e 
trabalho, caminhem e sejam aprovadas. 

mobilização nas fábricas para as                  
campanhas salariais E açõEs do sindicato

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, 

Cícero Martinha, é preciso mobilização com muita unidade para atravessar 

e vencer os momentos difíceis da classe trabalhadora, principalmente, num 

ano que inclui crise econômica e disputa política que promete ser uma das 

mais tensas da história republicana do país. Embora as campanhas sejam desafios específicos a serem superados, como 

o aumento real, reajuste salarial, melhores condições de trabalho, os meta-

lúrgicos fazem parte das lutas gerais da classe trabalhadora. Cenário que 

exige participação política além da defesa dos direitos trabalhistas sociais da 

categoria. 
Diante disso, 2022 pede uma ação ainda mais intensa na obrigação que te-

mos quanto agente transformador da sociedade. 

sindicalizE-sE! diga sim ao sindicato dos mEtalúrgicos dE santo andré E mauá 

Aumentar a filiação sindical é um desafio diário dos Sindicatos, mas aqui, a tarefa é lembrar que essa necessidade de fortalecimento é 

importante aos próprios trabalhadores. A razão desta missão está no entendimento de quando perguntamos quem luta para manter os 

direitos e buscar melhorias? Resposta: são os sindicatos. E, mais do que isso, para enfrentar o desemprego, a multiplicação dos empregos 

precários, o agravamento das desigualdades é preciso uma sociedade com sindicalismo bem estruturado e atuante. 

Em 2017, um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), demonstrou que trabalhadores que se sindicalizam conse-

guem melhores remunerações e mais benefícios, recebendo em média cerca de 33,5% a mais quando comparado com os não sindicaliza-

dos. Depois não diga que o Sindicato não avisou.

comida para todos! como sindicato             cidadão, apoiar os movimEntos sociais, contribuir com as minorias E rEalizar solidariEdadE Em consequência da pandemia, do desemprego, inflação nas alturas e a falta de políticas sociais eficientes, hoje milhares de pes-soas o país brasileiros encontram-se em situação de insegurança alimentar. 
É urgente exigir políticas públicas contra a fome e se mobilizar como e onde der em ajuda ao próximo. Ações que seguirão no alvo da solidariedade do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, assim como a sintonia e participação da entidade na pro-moção e no fortalecimento das vozes combativas dos movimentos sociais.

O Sindicato diz com todas as letras: é pelo que eles lutam que nós lutamos, pela justiça das reivindicações.

EnfrEntar mais um ano dE                     

baixo crEscimEnto, inflação alta             

E dEsEmprEgo?

Dada temperatura política e o terraplanismo da área econômico 

do governo brasileiro, com altas taxas desemprego, inflação que 

ultrapassa 10% e crescimento da pobreza, o novo ano começa com 

os questionamentos da economia aterrorizando o sonho de bom 

ano dos brasileiros. Aliás, o brasileiro tornou-se especialista em 

economia, tanto são os problemas, aumento de preços de alimen-

tos e combustíveis, falta de políticas públicas na criação de postos 

de trabalho, uma enorme demanda à cesta de preocupações. 

Dados do IBGE reforçam essa percepção para o decorrer do ano. 

A alta do PIB do ano passado foi revista para baixo (4,8) e a de 

2022, de 1,5% para 0,7%. Um drama social-econômico que, nas 

eleições em outubro - sim, precisamos reforça a importância do 

voto -, precisa ser respondido conscientemente por cada brasileiro.



Confira, por ordem de votação, quem são os 
cipeiros que devem atuar e ser combativos para 
defender a saúde e segurança dos trabalhadores

Foto: Acervo do Sindicato

Diretor Osmar Fernandes com trabalhadores da Scorpios

O quanto é importante um plano de 
Saúde   para você e sua família? Pensan-
do nisso o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Santo André e Mauá, por meio do 
seu presidente Cícero Martinha e toda a 
sua diretoria, oficializaram Convênio Mé-
dico Hospitalar com a Operadora Plena 
Saúde.
Esta parceria vem ao encontro dos an-
seios da categoria metalúrgica, que por 
muito tempo buscaram opções no mer-
cado para seus associados, com custos e 
condições mais acessíveis.
Toda a cobertura Médico Hospitalar ofe-
recida neste convênio está dentro das 
normativas regidas pela ANS (Agência 
Nacional de Saúde).

alguns benefícios desta 
parceria:

• Consultas em Centros Médicos 
 próprios e Rede Credenciada
• Planos Individual e Familiar
• Sem Coparticipação
Compareça à sede da Associação dos 
Aposentados, preencha ficha de adesão 
ao plano de saúde e a Declaração de 
Saúde. No ato da inscrição é cobrada 
uma taxa administrativa no valor de uma 
mensalidade do plano que você optar.

Veja abaixo quais são os documentos 
necessários no ato da inscrição:

Saúde Com preços acessíveis, Sindicato apresenta 
novo plano de saúde para os associados

CENTRO MÉDICO DA 
PLENA SAÚDE EM 

SANTO ANDRÉ
REDE CREDENCIADA 

Mais informações na 
Sede do Sindicato ou 

pelos telefones:
(11) 4993-8999

(11) 97522-4886 
WhatsApp

• CPF, RG, Comprovante de Endereço, Cartão Nacional de saúde do SUS.
• Cópia da Carteirinha Associativa do Sindicato ou da Ficha Associativa.

CARêNCIAS

Nos primeiros 90 dias da vigência deste contrato, apenas 
cumpriram CARÊNCIAS os associados ou dependentes 
que possuírem Doenças Pré Existentes contidas no 
preenchimento da Declaração de Saúde (720 dias);

PARTO E SEuS TERMOS (300 dias)

Após os 90 dias, as novas    
entradas cumpriram todas               
as CARÊNCIAS descritas                 
em contrato;

VALORES POR fAIxA ETáRIA
faixa etária Plano Enfermaria Plano Apartamento
00 a 23 anos R$ 105,00 R$ 205,00
24 a 38 anos R$ 155,00 R$ 305,00
39 a 53 anos R$ 205,00 R$ 405,00
54 acima R$ 405,00 R$ 805,00
VALORES DO PLANO fAMILIAR

Plano Enfermaria Plano Apartamento 
 R$ 555,00 R$ 1.105,00

Sem limite de Idade
e número de usuários

Plano de qualidade que cabe no seu bolso

Aproveitem mais este benefício oferecido pela sua ASSOCIAÇÃO!

O que rola nas Fábricas
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O diretor-executivo Osmar Fer-
nandes comunica que a pedido 
dos trabalhadores a Participação 
nos Lucros e Resultados entra, 
já no início do ano, na pauta de 

reivindicações, com trabalho jun-
to à base em negociação com a 
empresa. Outro destaque é a Co-
missão que pode ser mantida ou 
ter mudanças para 2022.

Marelli: Veja quem são os 
novos eleitos da CIPA 2022
Trabalhadores elegeram cinco 
titulares e cinco suplentes para 
Comissão Interna de Prevenção 
a Acidentes que é considerada 
um instrumento de proteção 
à saúde e segurança que atua 
dentro empresa. 
Os candidatos que receberam 

apoio do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Santo André e 
Mauá foram eleitos. Para o 
diretor Rafael Loyola a con-
quista, mais uma vez, é reflexo 
do trabalho da diretoria sob a 
liderança do presidente Cicero 
Martinha.

1 - Vaguinho 98 votos

2 - Tiaguinho 64 votos

3 - Cícero 35 votos

4 - Fabiano 29 votos

5 - Bertoni 28 votos

6 - Marielso 16 votos

7 - Cachorrinho 16 votos

8 - Anderson 8 votos

9 - Dodo 8 votos

10 - Juliana 5 votos

11 - Alan 2 votos

12 - Evandro 2 votos

13 - Paulo 2 votos

14 - Fernando 1 voto

Scorpios: PLR, discussão 
começa agora 
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Na última terça (11), às 10h, o Sindi-
cato realizou reunião para discutir o 
dissídio coletivo. A fábrica é do grupo 
Sindmec. Na ocasião, segundo o di-
retor vice-presidente, Adilson Sapão, 
o Sindicato focou que a proposta de-
batida empresa por empresa, a nível 
de Federação, é de 11,08% em ja-
neiro e abono de 26% pago em duas 
vezes. A empresa ficou de analisar e 
uma nova reunião já está marcada na 
próxima terça-feira (18), às 10h. Após 
isso, será agendada uma assembleia 
com os trabalhadores para apresen-
tação da proposta.

Waltermic: Sindicato 
se reúne para 

negociar dissídio


