
(11) 97522-4886 /Metalurgicos.SA.MA @sindmetalsa

O METALÚRGICO
Edição 1207•18 de janeiro de 2023www.sindmetalsa.org.br

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: 11 4555-5500

Fo
to

: R
ic

ar
do

 S
tu

ck
er

t



Editorial

Ao finalizar e anunciar os 37 Ministérios que vão 
compor o seu governo, Lula demonstrou total en-
tendimento de que foi eleito por uma frente ampla 
democrática contra a barbárie do ex-presidente 
Bolsonaro. Pela 
primeira vez na 
história política 
do Brasil teremos 
tamanha pluralidade de 
ideias na composição 
de uma administração 
federal. 

Lula contemplou o maior 
número de represen-
tação feminina na Esplanada dos Ministérios, tal 
como nomes ligados aos direitos humanos, povos 
originários, igualdade racial e de gênero. Outro 
destaque é a formação partidária com nove le-
gendas: PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, PSD, MDB e 
União Brasil.

Nesse expressivo campo democrático, unindo do 

campo progressista a centro-direita, nomes como 

Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Simone Te-

bet, Marina Silva, Flávio 

Dino e Rui Costa, o go-

verno prova o compro-

misso de uma diversi-

dade política e social na 

defesa e na luta pelo de-

senvolvimento e cresci-

mento econômico.

A bem do povo 

brasileiro e da 

classe trabalha-

dora, o movimento sindical acompanha e faz 

parte dessa união. Que tenhamos sucesso nessa 

tarefa. Conte com a luta do nosso Sindicato, 
o forte e fraterno abraço desta presidência e 
diretoria, sempre!
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Governo de
frente ampla democrática

Lula nomeou um Ministério
com nove partidos políticos, 
onze mulheres,  onze sem 
filiação partidária e nomes 

ligados aos direitos humanos, 
povos originários, igualdade 

racial e de gênero

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá re-
pudia veementemente os atos terroristas, golpistas, anti-
democráticos e criminosos praticados no domingo, 8 de ja-
neiro, em Brasília, contra os poderes constituídos no Brasil. 
Atentados gravíssimos contra o Supremo Tribunal Federal 
e contra o Palácio do Planalto.

Nosso Sindicato cuja história é uma assinatura de compro-

missos com a Democracia e o Estado de Direito reafirma 
a importância desses valores e reforça o combate contra 
o fascismo e o terrorismo, seguindo o rigor máximo da lei. 

Que todos os responsáveis por essas ações criminosas, 
violência e barbárie contra a ordem pública sejam inves-
tigados e punidos no devido processo legal. Terroristas e 
golpistas contra a Democracia: não passarão. 

Nota de repúdio contra atos terroristas em Brasília
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mobilização em todo 
o país em defesa da 

democracia
Na segunda-feira, 09 de janeiro, no dia seguinte à invasão de bolsonaristas  gol-
pistas e terroristas que vandalizaram e destruíram as sedes dos Três Poderes, 
em Brasília, de norte a sul do país, houve manifestação contra os ataques e em 
defesa da democracia. 
Por volta das 17h, na Avenida Paulista, com coro de “Sem anistia e sem perdão, 
o povo quer Bolsonaro na prisão”, manifestantes foram chegando ao ato convo-
cado pelas frentes Povo Sem Medo, Coalisão Negra por Direitos e Brasil Popular. 
Membros de centrais sindicais e torcidas organizadas do Corinthians, Palmeiras, 
São Paulo e Santos, bem como integrantes de partidos de esquerda e centro-
esquerda também participaram do protesto.



Matéria de CapaMatéria de Capa

Ainda na campanha presidencial, a então chapa Lula – 
Alckmin lançou a plataforma online do programa Jun-
tos Pelo Brasil para incentivar a participação popular 
na elaboração das pautas e demandas do plano de 
governo.
Na ocasião, a população já era convidada a participar 
do planejamento de enfrentamentos para assuntos 
urgentes como o combate à fome e à pobreza, reto-
mada do crescimento econômico e geração de em-
pregos de qualidade, combate à inflação e redução do 
custo de vida. 
Passada a eleição, vitória de Lula e do povo brasileiro, 
primeiros dias de mandato, 2023, posse com inúmeros 
chefes de estado de outros países e após ataques 
terroristas de golpistas contra a democracia no país, 
o presidente comandou uma reunião com os 27 go-

vernadores, incluindo nomes como Tarcísio de Freitas 
de São Paulo e Romeu Zema de Minas Gerais.
Num momento histórico de união, a Frente Nacional 
de Prefeitos, junto com ministros do Supremo Tribunal 
Federal também se reuniram com o presidente Lula. 
“Quero agradecer a vocês, porque esse gesto de 
vocês é uma demonstração de que aqui nesse país 
é possível tudo. É possível discordar, é possível fazer 
passeata, é possível fazer greve. A única coisa que não 
é possível é querer acabar com a nossa incipiente de-
mocracia que tanto sofreu com o golpe da presidente 
Dilma”, afirmou o presidente.

18 de janeiro de 2023  O METALÚRGICO 3

É hora de 
união na 

reconstrução 
do país 

sindicato 
lança selo 

comemorativo 
aos 90 anos
da entidade 

Política 
de valo-
r ização 

e recuperação do salário mínimo que esteve abandonada 
nos últimos quatro anos e fez a renda do trabalhador en-
colher diante de um aumento do custo de vida já vem 
sendo tratada como prioridade pelo novo governo. 

A urgência de reajustar salários acima da inflação se justi-
fica em um estudo do Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Divulgado 
em novembro,  aponta que só em 2022, mais de 40% dos 
acordos fechados pelas empresas sequer recompõem a 
inflação. Apenas 22% dos acordos fechados pelos traba-
lhadores, de fato, contemplaram um aumento. 

AS deMAndAS doS 
trAbALhAdoreS pArA 

o novo governo LuLA 
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mais de 36
milhões de 
brasileiros 
recebem o 
salário mínimo

fonte: IBGE

Neste 2023, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá completa 90 anos de 
fundação. Para dar início a celebração de aniversário de nove décadas de lutas e conquistas, 
a entidade lança no jornal O Metalúrgico um selo comemorativo que, estampado na capa, vai 
acompanhar as publicações no decorrer do ano.
“Nós passamos, mas as instituições ficam, seguem com as suas propostas e se reinventando no 
tempo. Em setembro, no dia 23, vamos comemorar 90 anos de uma entidade que, desde a sua 
criação, permanece cumprindo o papel dela na defesa dos trabalhadores”, diz o presidente 
Cícero Firmino Martinha.
Diagramador e designer gráfico do jornal, Rice Araújo comenta que o selo tem inspiração na 
obra Laço do Infinito, de Tomie Ohtake e buscou na imagem da longa bandeira em movimento 
representar a luta contínua do Sindicato ao longo desses 90 anos.

Em ano comemorativo dos 90 anos dos Me-talúrgicos de Santo André e Mauá, o Sindi-cato remexe seus arquivos para compartilhar fotos históricas e especiais. 
A primeira da série é essa do presidente Lula, em março de 2016,  folheando uma edição do nosso jornal cuja capa alertava sobre o golpe que seria dado contra a presidenta Dilma Rousseff.  ar
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O que rola nas Fábricas
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MARELLI
Inscrições:

18/01 a 01/02
Eleição:
07/02

MET. GUAZZELLI
Inscrições:

23/01 a 06/02
Eleição:
17/02

eleições da 

cipa

No final de 2022, a Pa-
ranapanema, em Santo 
André, demitiu 87 tra-
balhadores num dia e no 
outro entrou em recupe-
ração judicial. Diante desta 
situação, o Sindicato, junto 
com os trabalhadores, re-
alizou uma série de protes-
tos para amenizar os danos 
financeiros dos demitidos.
Como resultado desta 

mobilização, a empresa conversou com a diretoria do 

Após o Natal, no dia 27 de dezembro, metalúrgi-
cos e metalúrgicas das empresas Sete de Setem-
bro, Silfer e Metal Sete, aprovaram, em assem-
bleia, a proposta de PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) para pagamento em parcela única 
no dia 30 de março de 2023.
Também teve a aprovação da categoria o acor-
do do dissídio de 2023, em duas parcelas, 7,50% 
(20/12) e 7,50% (30/03/23). A assembleia foi co-

ordenada pelo assessor Gil Baiano que reforçou a im-
portância da sindicalização. “A união é o que nos torna 
fortes para conquistas e avanços da categoria.” 

Em assem-
bleia rea-
lizada no 
dia 05 de 
janeiro, na 
manhã de 
uma quin-
ta-feira, os 
metalúrgi-
cos na Waltermic aprovaram a proposta do aumento sa-
larial de 10% a partir do dia primeiro de janeiro de 2023, 
com mais 15% de abono, em 30 de março e 30 de abril.

MESMO COM A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
SINDICATO CONQUISTA AJUDA DE CUSTO AOS DEMITIDOS

TRABALHADORES 
APROVAM PLR E DISSÍDIO

DISSÍDIO DO GRUPO 10
É APROVADO 

paranapanema

Sete de Setembro, Silfer e Metal Sete Waltermic

Em um dos protestos 
contra as demissões, 
trabalhadores 
caminharam pela Av. 
dos Estados
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Sindicato e mais uma comissão de quatro trabalhadores, 
chegando à seguinte proposta:  R$ 1.000 para cada tra-
balhador aposentado ou que tenha direito ao seguro-
desemprego e R$ 2.000 para cada trabalhador que não 
for aposentado e sem direito ao seguro-desemprego. Em 
relação ao convênio médico, ficou estendido até fevereiro.  
“A princípio era para que o vale e o convênio fossem 
mantidos até os trabalhadores começarem a receber 
os direitos, mas como a recuperação judicial tornará 
impossível esse pedido, conseguimos com muito es-
forço chegar a esses valores para amenizar a difícil situ-
ação desses trabalhadores”, conta o vice-presidente 
Adilson Sapão. 

Aponte a câmera do 
celular no QR Code 

e baixe o APP!

Na Copa do Mundo do Catar em que teve uma 
surpreendente Croácia conquistando o terceiro 
lugar e eliminando o Brasil nas quartas de final, 
ninguém levou o prêmio do Bolão, conforme ex-
plica os itens 6 e 7 do regulamento:

Item 06: Ganhará o prêmio quem acertar na or-
dem as três colocações: 1º Campeão; 2º vice-
campeão e terceira colocação. 

Item 07: Caso não haja acertador no critério es-
tipulado no item 06, o vencedor será quem acer-
tar as três primeiras seleções em ordem aleatória.

Bolão da Copa ficou 
sem ganhador

CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE EM STO. ANDRÉ - REDE CREDENCIADA
(11) 4993-8999 (11) 97522-4886
Mais informações na Sede do Sindicato ou pelos telefones:

PLANOS QUE CABEM NO SEU BOLSO
• 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 GRÁTISwww.belezasaude.com.br
Rua das Paineiras, 459 - Bairro Jardim / Sto. André

BAIXE SUA CARTERINHA 
DIGITAL DO SINDICATO


