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O movimento sindical brasileiro, por meio das 
lideranças das maiores centrais sindicais e fede-
rações de trabalhadores do país, teve um encontro 
com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, 
na quinta-feira, primeiro de dezembro, em Brasília. 
Na reunião, represen-
tantes de diversas 
categorias falaram 
quais seriam as prio-
ridades da classe trabalhadora 
e do mundo do trabalho para 
2023.

Em sua página nas redes so-
ciais, Lula postou fotos com os sindicalistas e 
escreveu: “Vamos construir uma país com mais 
direitos e dignidade para trabalhadores, gerar 
empregos e estimular novos mercados. E vamos 
fazer isso ouvindo todos.”

Entre as demandas apresentadas, do que foi no-
ticiado sobre o encontro, tem a questão central 
da política de valorização e recuperação do sa-
lário mínimo, que tanto comentamos neste es-

paço durante os quatro anos desastrosos deste 
governo atual. 

FORTALECIMENTO DOS SINDICATOS

Precisamos de uma reorganização das formas de 
custeios dos sindicatos que 
foram enfraquecidos nos últi-
mos anos por inciativas que ata-
cam a representação coletiva 
da sociedade. Este ponto foi 

colocado a Lula, pro-
pondo a valorização 
das negociações e 

da organização sin-
dical. A proposta apresentada não é da volta do 
imposto sindical, mas de uma contribuição de-
batida com os trabalhadores em assembleia, onde 
eles podem, democraticamente, decidir o valor do 
custeio para seguirmos na defesa da categoria. 
Nada mais justo. Assim, o sindicato bem sucedido 
na negociação terá fonte de sustentação. 

Conte com a luta do nosso Sindicato. O forte e 
fraterno abraço desta presidência, sempre!
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As pautas dos trabalhadores 
no novo governo Lula
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www.sindmetalsa.org.brSiga nas 
redes, 

informe-se, 
associe-se!

A FORÇA DO 
SINDICATO

ESTÁ NA SUA 
PARTICIPAÇÃO!

Vamos construir um 
país com mais direitos 

e dignidade para 
trabalhadores, gerar 

empregos e estimular novos 
mercados. E vamos fazer 

isso ouvindo todos

O ano de 2021 teve agravamento da situação de extrema 

pobreza no país. O percentual de pessoas com escassez 

de recursos cresceu em comparação a 2020, chegando a 

8,4% da população no ano passado, ou 17,9 milhões de 

pessoas. É o maior nível desde a série, em 2012, quando 

6% da população era considerada extremamente pobre.

Segundo o levantamento, a falta de recursos é maior entre 

pretos, pardos e moradores do Norte e Nordeste. Os da-

dos fazem parte da Síntese dos Indicadores Sociais (SIS), 

divulgada na sexta-feira, 02 de dezembro, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Brasil tem aumento 
recorde de 

extrema poBreza

•Acesso aos benefícios

•Pré-agendamento de serviços  
 ( jurídico, médico, Colônia     
 de Férias, entre outros)

•Denúncia pelo aplicativo

•E muito mais!

#SINDICALIZADO
BAIXE A SUA CARTERINHA 

DIGITAL DO SINDICATO

Aponte a Câmera do 
Celular no QR Code e 
baixe o aplicativo!

ATENDImENTO COmPLETO 
AOS ASSOCIADOS
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Um ar sossegado e familiar envolve a aconchegante 
Colônia de Férias do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá, na Praia Grande, a 45 minutos de 
São Paulo, pertinho do ABC. 

Por suas instalações, acomode-se em um dos 42 dor-
mitórios de primeira qualidade, com televisão e venti-
ladores, em média para acomodar até cinco pessoas. 
No cenário de diversão e refresco, duas piscinas, uma 
para adultos e outra para alegria da criançada.  E fa-
lando nos pequenos, uma sala lactário completa a as-
sistência familiar. 

Num espaço amplo e bem arejado está o refeitório, 
com capacidade para 120 pessoas. Assim, como em 
todos os serviços prestados aos hóspedes, uma das 

melhores expressões da boa 
recepção se traduz no atendi-
mento satisfatório e simpático 
da equipe comandada pelos 
administradores Luisinho e 
Chiquinho da Colônia.  

Com o intuito de homenagear o ex-presidente Be-
nedito Marcílio pela história e dedicação na cons-
trução da Colônia de Férias em Praia Grande, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na 
presença do presidente Cícero Martinha, ao lado de 
diretores e funcionários, promoveu, na quarta-feira 
do dia 30 de novembro, a entrega da placa com o 
nome do antigo líder sindical e ex-deputado federal.  
A celebração contou com o próprio Marcílio, 84 
anos, junto com familiares e amigos. “É um pra-
zer estar aqui. No passado, todos os trabalhadores 
aceitaram contribuir para erguer esse monumento 
histórico que eu tive o papel de administrar”, recor-
dou o homenageado.

“Meu pai se dedicou imensamente ao Sindicato, foi 
firme nas greves, nas mobilizações de fábricas. E hoje, 
com essa honraria, valeu muito a pena. Como disse 
o Martinha, nós herdamos a história, nós deixamos 
legados. E essa Colônia é 
um exemplo”, disse Meire, 
filha de Marcílio, que quan-
do criança curtia o espaço. 
“Eu tinha cinco anos na 
época da inauguração, eu 
era menina, corria por es-
ses corredores e fazíamos 
festas aqui”, lembrou com 
carinho.  

Ex-presidente Benedito Marcílio ganha 
homenagem com placa na Colônia 

Divirta-se, 
descanse, leve 

a família!

Faça a sua reserva! Zap da Colônia: 13 997923440

Programe-se e traga a 
família para curtirem 

juntos: a praia, a 
Colônia e vocês!

Ao entregar 
a placa para 
Marcílio, sob 
aplausos dos 
convidados, 
o presidente 
Martinha anunciou: 
“A partir de hoje 
essa Colônia de 
Férias passa a se 
chamar Benedito 
Marcílio Alves da 
Silva.”

Venha para Colônia de Férias em Praia Grande
ADOTADA COMO DESTINO ObRIgATóRIO NA hORA DE CURTIR O CLIMA PRAIANO, 
CIDADE DO LITORAL PAULISTA, UMA DAS MAIS PROCURADAS EM TODO O PAíS, é 

TAMbéM O ENDEREÇO DE LAzER DOS ASSOCIADOS DO SINDICATO.
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No dia 29 de novembro, a Pa-
ranapanema demitiu 87 me-
talúrgicos da unidade de San-
to André. No dia seguinte, em 
caráter de urgência, solicitou 
recuperação judicial perante 
a 1ª Região Administrativa 
Judiciária da cidade de São 
Paulo.  
Para o vice-presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 

Santo André e Mauá Adilson Sapão a empresa agiu de 
má-fé, com total descaso e disse que o Sindicato não 
vai aceitar esse tratamento. “No momento da demissão, 
alegou dificuldade financeira e que os trabalhadores re-
ceberiam, normalmente, as verbas rescisórias mas, logo 
em seguida, entrou com pedido de recuperação judicial, 
colocando todos os companheiros demitidos no proces-
so que, segundo a lei, ficam agora sem receber as verbas 
no prazo legal de 10 dias até que saia todo o plano de 
recuperação judicial”, explica Sapão.
Diante disso, o Sindicato enviou pautas para a empresa, 
cobrando o pagamento desses valores, além da exten-
são do convênio médico, bem como do vale alimentação. 
Outra cobrança, é para que se faça a homologação, com 

APÓS DEMITIR 87 TRABALHADORES, EMPRESA 
ENTRA COM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Paranapanema
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Sindicato reúne 
os companheiros 
demitidos 
para definir 
mobilizações e 
prestar auxílio 
jurídico

ressalva de não pagamento para garantir o direto de dar 
entrada no Seguro Desemprego e sacar o FGTS.  

ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO 
JURÍDICA

Na segunda-feira, 05 de dezembro, o Departamento 
Jurídico do Sindicato e diretores se reuniram com os 
demitidos para traçar caminhos legais e tirar dúvidas 
sobre as próximas ações em defesa da categoria. O ad-
vogado do Sindicato, doutor Marcelo Firmino explicou 
detalhes e cenários jurídicos sobre a situação da empre-
sa, orientou os trabalhadores e respondeu a perguntas.
Nesta quarta-feira, 07, há uma reunião marcada entre 
a empresa e o Sindicato para discutir as medidas que 
serão tomadas nos próximos dias.

O que rola nas Fábricas
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Os trabalhadores na Plasmetel, em Mauá, 
durante assembleia realizada no dia 29 
de novembro, conduzida pelos asses-
sores Zé Maria, Gil Baiano e Zoião, apro-
varam, com ampla maioria, a proposta de 
reajuste salarial negociada pelo Sindicato 
e a empresa.

REAJUSTE SALARIAL É APROVADO PELOS METALÚRGICOS
Plasmetel
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Segundo Zé Maria, “o percentual equivale ao Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do período 
de 6,46% mais 1,54% de aumento real, totalizando um 
aumento de 8% nos salários de cada trabalhador.”
Sendo assim, esse percentual de 8% será retroativo e 
aplicado a partir de 01 de novembro, refletindo em fé-
rias e décimo terceiro. Trabalhadores aprovam reajuste salarial

Dr. Marcelo Firmino orienta e 
tira dúvidas dos trabalhadores

SACANAGEM: 

CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE EM 
SANTO ANDRÉ - REDE CREDENCIADA

(11) 4993-8999 
(11) 97522-4886

Planos a partir de R$ 105,00 mensais!
• Consultas em Centros
 Médicos próprios e
 Rede Credenciada
• Plano Individual
• Sem Coparticipação

FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO COM
20% DE DESCONTO

PARA SóCIOS DO SINDICATO

(11) 99452-5804 | (11) 3624.4670 | (11) 3895.4670

• Fórmulas para Humanos • Florais
• Fórmulas Veterinárias • Homeopatia

ACIMA DE 100,00 FRETE GRÁTIS

www.belezasaude.com.br
Rua das Paineiras, 459

Bairro Jardim  - Santo André

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de

Santo André e
Mauá tem o orgulho

de trilhar os caminhos 
do desenvolvimento 

com os trabalhadores e 
trabalhadoras da cidade.

8 de Dezembro


