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Companheiros e companheiras estamos em mais 
uma Campanha Salarial. Momento importante para 
definir e afirmar não só 
as boas condições de 
salários, mas tam-
bém as conquistas 
da Convenção Cole-
tiva: jornada, saúde, segurança, 
ambientes adequados, entre 
tantas outras.  

O sucesso dessas negociações 
numa Campanha Salarial de-
pende do envolvimento na mobilização. É fun-
damental uma categoria organizada e forte de 
trabalhadores para manter avanços alcançados e 
conseguir novas melhorias a exemplo do reajuste 
salarial. 

Vale lembrar que o embate da Campanha sem-
pre se dá entre duas visões políticas e econômicas 
opostas. De um lado os empresários, com seus con-

ceitos baseados na margem de lucro, custos, com-
petitividade, ou seja, o custo o do trabalho resu-

mido a um ingrediente que deve 
ser controlado para determinar 
a lucratividade, versus a centrali-
dade que o trabalho tem para o 
empregado na qual ele é o ele-

mento determinante para 
a sobrevivência digna 
de sua família.

A defesa primordial 
de um sindicato é a de-

fesa das condições de trabalho, qualidade de vida 
e dos direitos dos seus representados. Batalhar por 
uma vida melhor e bem-estar da categoria é obri-
gação de qualquer direção sindical responsável e 
séria. Temos certeza que é isto que estamos fazen-
do e continuaremos a fazer.

Conte com a luta do nosso Sindicato. O forte e 
fraterno abraço desta presidência, sempre!
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É fundamental uma 
categoria organizada e 
forte de trabalhadores 
para manter conquistas 
alcançadas e conseguir 

novas melhorias a exemplo 
do reajuste salarial

Garantir as melhorias
e avançar em conquistas

19h - Sarau OnLine 
IV Encontro Centro Cultural Alpharrabio e 
UFABC: "Tempo propício à memória"
Canal YOUTUBE "Extensão e Cultura UFABC"

14h - Roda de Conversa 1
Cotidiano operário e memória dos 
trabalhadores

12h - Almoço

9h30 - Mesa 3 
Desenvolvimento e Patrimônio Cultural

Realização: Apoio Cultural: Parceria:

As múltiplas identidades 
do Grande ABC Local: Auditório Heleny Guariba

Praça IV Centenário, Centro, Santo André 

ENTRADA FRANCA

DE 9/11 A 12/11

13h30 - Mesa 4
Manifestações Culturais e salvaguarda do 
Patrimônio Imaterial 

19h - Roda de Conversa 4
Cultura na periferiaPALESTRANTES:

Gisele Yamauchi, 
Sandro Renato Maskio,
Wellington Messias 
Damasceno

MEDIADOR:
Joel Fonseca Costa

18h - Atividade Cultural
Mostra de Filmes:

CONVIDADOS:
B-Boys McFlyMob, 
Sarau da Quebrada, 
Pixote

MEDIADOR:
Jean Batista Campos 

18h - Atividade Cultural 3
Orquestra de Violeiros - Maestro Dedé de 
Lira

CONVIDADOS:
Orquestra de Violeiros, 
Santuário de Umbanda (Maria 
Aparecida Linares), Folia de Reis 
(Wagner e Rafael) 

MEDIADORA:
Cecília Bedeschi de Camargo 

16h30 - Roda de Conversa 3
Manifestações Culturais: tradição e 
resistência

16h - Intervalo

PALESTRANTES:
Paulo Augusto 
Ferreira Vitor, 
Elisabete Mitiko 
Watanabe,  
Simone Toji

MEDIADORA:
Mônica Iafrate 

CONVIDADOS:
Victor Hugo Simões, 
Milton Santos 
Junior,  Ariana 
Macedo, Claudio 
Feldman, Denise 
Szabo

MEDIADOR:
Diaulas Ullysses

19h - Mesa 2
Produção Cinematográfica no ABC

Afogados (12 min), de Aron Feldman - 1993
Quando você não está (9 min), de Victor 
Hugo Simões - 2014
A lenda da folha seca (13 min), de Milton 
Santos - 2016
Cicatriz (15 min,) de Ariana Macedo - 2022
Caquinhos (21 min), de Denise Szabo - 2022 

16h30 - Roda de Conversa 2
Novos projetos de memória no ABC

16h - Intervalo

12h - Almoço

9h30 - Mesa 1
Industrialização, desindustrialização e 
indústria 4.0

9h - Credenciamento

16h30 - Slide Show
Homenagem a todos que ajudaram a 
construir o Congresso de História ao longo 
dos seus 32 anos. 

O lugar da memória e da história – a 
função repressiva do esquecimento

 José de Souza Martins

14h - Credenciamento

15h - Abertura Solene com autoridades

15h30 - Conferência

09/11/2022
TARDE

10/11/2022
MANHÃ/TARDE/NOITE

PALESTRANTES:
Deise Assumpção, 
Zhô Bertholini, 
Hélio Neri, 
Joaquim Celso 
Freire

MEDIADORA:
Dalila Teles Veras

CONVIDADOS:
Sílvia Passarelli, 
Caroline Silvério, 
Cecília  Bedeschi 
de Camargo, 
Sérgio Stoco

MEDIADORA:
Malu Ferreira

CONVIDADOS:
João de Deus Martinez, 
João Paulo de Oliveira, 
Hildebrando Wagner 
Masseroux, Luiz Soares 
da Cruz (Lulinha), 
Wilson Roberto Ribeiro, Cícero Firmino 
Martinha

MEDIADOR:
Ademir Médici
  

PALESTRANTES:
Simone Scifoni, 
Eneida de Almeida, 
Sílvia Passarelli

MEDIADOR:
Renato 
Brancaglione 
Cristofi

9h - Credenciamento

11/11/2022
 MANHÃ/TARDE/NOITE

12/11/2022
 MANHÃ

9h - Atividade Cultural 4
Caminhada Monitorada pelo Centro 
Histórico de Santo André

INÍCIO:
Centro Cívico
FIM:
Cine-Teatro Carlos Gomes

MONITORIA:
Equipe do Museu de Santo André

INSCRIÇÕES:
https://forms.gle/La1MYnMHRANUXiCs8

PROGRAMAÇÃO

Presidente 
CíCero 
Martinha
dia 10/11
14 horas
tema:
Cotidiano 
operário e 
memória dos 
trabalhadores

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

•	Sem	limites	
de idade para o 
titular e o cônjuge

UM PLANO DE SAÚDE 
COM PREÇO JUSTO

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

Planos que cabem 
no seu bolso!

• Consultas em Centros Médicos 
próprios e Rede Credenciada
• Plano Individual

• Sem Coparticipação

(11) 4993-8999 (11) 97522-4886
Mais informações na Sede do Sindicato ou pelos telefones:
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1) REAjuSTE SAlARIAl: 
inPC a partir de 01/01/2023  
teto r$ 10.000,00

2) AbOnO
total 15% em 2 parcelas 
7,5% a ser pago em 30/11/2022          
teto r$ 750,00 
7,5% a ser pago em 20/12/2022          
teto r$ 750,00 
teto: r$ 10.000,00

3) PISO SAlARIAl:
a partir de 01/01/2023 
até 250 empregados: r$ 1.685,00  
+ 250 empregados: r$ 2.270,00

4) COnTRIbuIçãO 
DE ASSISTênCIA nA 
nEGOCIAçãO COlETIvA
as eventuais participações 
dos trabalhadores no custeio 
das despesas incorridas no 
processo de negociação 
coletiva, serão informadas às 
empresas pelos respectivos 
Sindicatos Profissionais, com 
a devida antecedência, e 
com as datas e percentuais 
do desconto, conforme 
definido e autorizado pelas 
respectivas assembleias, 
em conformidade com a 
legislação, incluindo a nota 
técnica nº 2.

5) vIGênCIA 
POR 2 (DOIS) 
AnOS 
Vigência de 01 
novembro de 
2022 até 31 
de outubro de 
2024, exceto 
as cláusulas 
econômicas 
com vigência 
até 31/10/2023.

SINDIPEÇAS 
SINDIFORJA 

SINPA
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CAMPANHA 
SALARIAL

MOSTRA A 
FORÇA DO 
SINDICATO

Em Assembleia Geral de Campanha Salarial realizada 
na última sexta-feira, 04 de novembro, na sede do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, os 
trabalhadores e trabalhadoras aprovaram a proposta 
negociada com o Sindipeças, Sindforja e Sinpa. A 
pauta aprovada deve seguir como parâmetro para os 
demais grupos e empresas.

Desse acordo, as duas principais reivindicações foram 
garantidas. A reposição total de 100% do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor), que até o mo-
mento, faltando apurar o mês de outubro, que será 
divulgado nesta quinta-feira, 10, está em 5,96%, bem 
como a renovação da Convenção Coletiva que assegu-
ra direitos estabelecidos. A data-base da negociação 
salarial dos metalúrgicos é de novembro a outubro.

Na avaliação do vice-presidente do Sindicato Adilson 

Sapão o saldo é positivo.  “Mediante a reforma tra-
balhista que tirou vários direitos dos trabalhadores, os 
companheiros e companheiras da nossa categoria ain-
da não sentem o reflexo desse desmonte graças a nos-
sa convenção coletiva que mais uma vez é renovada e 
mantém importantes conquistas”, explica Sapão. 

Já o presidente do Sindicato Cícero Firmino Martinha 
lembra que os últimos meses da data-base da Cam-
panha Salarial vêm acompanhados de um momento 
de deflação. “Há certa dificuldade dos trabalhadores 
entenderem sobre a deflação. Uma das razões é a 
taxa dos combustíveis que diminuiu e afetou a média 
do INPC. Só que o preço dos alimentos, tão caro no 
nosso bolso, segue crescendo. Por isso a importân-
cia do Sindicato nesta conquista de valorização dos 
salários.” 

O QUE É DEFLAÇÃO?
Deflação é a queda generalizada 
de preços de produtos e serviços 
de forma contínua e por um 
período razoavelmente longo. 
Não é nem boa ou ruim. É mais 
um reflexo de condições na 
economia como recessões, pois, 
nesses períodos, a demanda é 
baixa e deprime os preços. 
É sinal de baixo crescimento 
e contribui para um quadro 
de aumento do desemprego, 
queda do poder aquisitivo da 
população e depressão da 
atividade econômica em geral.

O vice-presidente 
eleito Geraldo Al-
ckmin (PSB-SP) ini-

ciou na semana passada o papel de coordenador-
geral da equipe de transição do novo governo 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com três prioridades: 
aumentar o salário mínimo, reduzir o Imposto de 
Renda e manter em R$ 600 o Auxílio Brasil (que 

voltará a se chamar Bolsa Família) e pagar mais 
R$150 por cada criança das famílias beneficiadas. 
Além dessas prioridades, a equipe de transição 
negocia com o Congresso a aprovação de uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para 
reverter os cortes de recursos para programas 
como o Farmácia Popular e a Merenda Escolar 
feitos pelo presidente derrotado.

Transição do governo lula 
prioriza salário mínimo, IR 
e Auxílio brasil



O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá celebra o Dia Nacional da Consciência Ne-
gra (20 de novembro) e reafirma o compromisso 
de luta por igualdade racial e justiça social. 
“Não nos esqueçamos que o Brasil foi construído 
por meio da escravidão. Mesmo com alguns avan-
ços na nossa legislação e na sociedade, a falta de 
oportunidades para a população negra, o racismo 
ainda presente no dia a dia  e as tentativas de apa-
gamento de cultura africana mostram que ainda 
temos um longo caminho de enfrentamento a ser 
trilhado”, diz o diretor Rafael Loyola.

O que rola nas Fábricas
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No dia primeiro de novembro, os asses-
sores Maritaca e Dudu conduziram assem-
bleia na Adriatic, em Santo André, com os 
trabalhadores que aprovaram o acordo da 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 
no valor de R$ 1.200. 

O pagamento será em duas parcelas de R$ 600, sendo a 
primeira em 21 de novembro e a segunda no dia 28 de 
fevereiro de 2023. 

Os metalúrgicos na Fameth, em Mauá, con-
quistaram, na manhã da terça-feira do dia 
25 de outubro, a Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) negociada pelo Sindicato 
com a empresa.
A proposta foi aprovada em assembleia 
coordenada pelos assessores Gil Baiano e 
Zoião. O valor será pago em parcela única 

no dia 31 de janeiro de 2023.  

PlR É APROvADA

TRAbAlHADORES APROvAM PlR 

Adriatic

Com a proximidade da Copa do Mundo, muitas empre-
sas e funcionários começam a se deparar com alguns 
questionamentos, especialmente em relação à jornada 
de trabalho nos dias de jogos da seleção brasileira.
Em assembleia realizada no dia primeiro de novem-
bro, os companheiros e companheiras na Tenneco, não 
aceitaram a proposta do Banco de horas da Copa do 
Mundo na qual teriam que pagar as horas até março. 

 bAnCO DE HORAS
DA COPA É RECuSADO

Tenneco

Fameth

Domingo, 06 de no-
vembro, foi de di-
versão com a família 
metalúrgica na Co-
lônia de Fé-
rias do Sindi-
cato em Praia 
Grande.  

TRAbAlHADORES DA MAREllI 
CuRTEM A COlônIA DE FÉRIAS

Marelli
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PLR é aprovada 
pelos trabalhadores 
na Adriatic

Braços erguidos em 
aprovação à PLR na Fameth

ELEIÇõES DA 

CIPA

SIPRATECH
Inscrições:

26/10 a 09/11
Eleição:
16/11

FORTE FIXADORES
Inscrições encerradas

Eleição:
17/11

DUPPS DO BRASIL
Inscrições:

04/11 a 19/11
Eleição:
28/11

ESTADO TECNOLOGIA
Inscrições:

30/10 a 14/11
Eleição:
05/12

MECANEL
Inscrições:

27/10 a 10/11
Eleição:
16/11

METALÚRGICA MS ABC
Inscrições:

26/10 a 10/11
Eleição:
21/11

PRIMOTECNICA MECÂNICA
Inscrições:

03/11 a 19/11
Eleição:
29/11

RÍMEL MANUTENÇÃO
Inscrições:

09/11 a 23/11
Eleição:
05/12

O maior campeonato de futebol do mundo, 
que este ano acontece no Catar, começa no dia 
21 de novembro. Enquanto a bola rola lá, por 

aqui, a torcida se movimen-
ta com os pal-
pites que pode 
levar ao prêmio 
de R$ 5.000,00. 
Caso haja mais 
de um ganhador, 
o prêmio será 
dividido em partes 
iguais entre os 
acertadores.

Sindicato lança tabela e 
“Bolão” do Mundial, fique 

sócio até o dia 18 e participe!
NOvEMbRO, 

MêS DA 
CONSCIêNCIA 

NEGRA


