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Editorial

SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ
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A sociedade, historicamente, tem uma visão ex-
cludente e preconceituosa sobre as pessoas com 
deficiência. Atitudes discriminatórias persistem até 
os dias atuais, preju-
dicando homens e 
mulheres, deixando-
lhes com pouco ou 
nenhum direito reconhecido.

Mas um exemplo de avanço con-
tra este tipo de desigualdade so-
cial é a Lei de Cotas para Pessoas 
com Deficiência que, desde 1991, é um direito 
previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91 que define 
os benefícios da Previdência Social. Uma grande 
conquista!

As empresas, no vigor da lei, são obrigadas a con-
tratar pessoas com deficiências, aptas e reabilita-
das para exercer as atividades.  Mesmo assim, mui-
tas empresas não cumprem a lei e têm como uma 

das justificativas a alegação de falta mão de obra 
qualificada. Sem falar na total falta de informação 
e conhecimento do assunto, criando mais barrei-

ras e desvantagens no desempe-
nho de papéis sociais. 

No entanto, os direitos conquista-
dos por essa parcela dos cidadãos 

precisam ser mantidos e 
ampliados. O cumpri-
mento das empresas 
na questão do acesso 

das pessoas com deficiência ao mercado de tra-
balho é uma exigência de toda sociedade. A digni-
dade do trabalho para todos e todas, independente 
da condição física, é uma luta nossa. 

O movimento sindical defende e participa da in-
clusão e efetivação de todos os direitos sociais.

Conte com a luta do nosso Sindicato, o forte e frater-
no abraço desta presidência e diretoria, sempre!
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O desempenho das 
empresas na questão do 
acesso das pessoas com 

deficiência ao mercado de 
trabalho é uma exigência

de toda sociedade. 
Essa luta é nossa!

O objetivo do órgão é chegar até possíveis financia-
dores e operadores do garimpo ilegal na Terra Indí-
gena Yanomami. A atividade é apontada como uma 
das principais causas da violência sofrida pelos indí-
genas, incluindo males como desnutrição e malária.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que 
foi até Roraima ver as condições da população 

Yanomami, não poupou críticas ao seu antecessor 
e lamentou o cenário encontrado. “É desumano o 
que eu vi aqui. Sinceramente, se o presidente que 
deixou a Presidência esses dias em vez de fazer 
tanta motociata tivesse vergonha e viesse aqui uma 
vez, quem sabe esse povo não tivesse tão aban-
donado como está”, criticou Lula.

PF abre inquérito Para aPurar 
genocídio do Povo Yanomami

Na quarta-feira, dia 25 de janeiro, a Polícia 
Federal (PF) determinou a abertura de um 

inquérito para investigar os crimes de omissão   
e genocídio contra a etnia Yanomami.
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A FORÇA DO 
SINDICATO

ESTÁ NA SUA 
PARTICIPAÇÃO!

A lei de cotas, criada há três décadas para garantir a 
inclusão no mercado de trabalho, tem dado oportu-
nidades para pessoas com deficiência, mas os desa-
fios ainda são enormes.

Para dar mais um passo na busca da superação des-
sa barreira de acesso ao emprego, desde o dia 17 
de janeiro, as empresas que não cumprirem a Lei de 

Cotas, serão punidas com multas mais altas. 

Agora, os valores, que antes variavam de pouco 
mais de R$ 2.500 a cerca de R$ 251.900, são, exata-
mente, de R$ 2.926 a R$ 292.650,52. As infrações 
podem ser aplicadas mais de uma vez para cada 
vaga não preenchida, se houver o entendimento de 
que não está empenhada em cumprir a legislação. 

Como funciona

AUMENTA A MUlTA 
PARA EMPRESAS qUE 
NÃO CUMPRIREM A 

lEI DE COTAS

Conforme a legislação, a porcentagem de vagas 
reservadas varia de acordo com o número total de 
empregados da empresa.
Para as empresas que possuem a partir de 100 até 200 

empregados, a reserva legal é de 2%; de 201 a 500, de 
3%; de 501 a 1.000, de 4%. As empresas que possuem 
a partir de 1.001 empregados devem reservar 5% das 
vagas para PCDs (Pessoas com deficiências).

7 em cada 10 pessoas com deficiência estão 
fora do mercado de trabalho, diz IBGE

Na última pesquisa do IBGE sobre a questão da in-
clusão no trabalho de pessoas com deficiência, em 
2019, que analisou dados da Pesquisa Nacional de 
Saúde, a taxa de participação dessa população no 
mercado no ano da pesquisa era de 28,3% - menor 
do que a de pessoas sem deficiências, de 66,3%. Isso 
representa que, a cada dez pessoas com deficiência 
na procura de um emprego, sete estavam fora do 
mercado de trabalho. 
A diferença também é gritante quanto ao salário. Ao 

passo que as pessoas com deficiência tinham o sa-
lário médio de R$ 1.639 mensais, o valor médio das 
pessoas sem deficiência era de R$ 2.619, resultando 
numa larga diferença de dois terços. 
No último censo demográfico, de 2010, 45,6 milhões 
de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de 
deficiência, seja do tipo motora, visual, auditiva ou 
mental/intelectual, representando 23,9% da popu-
lação brasileira – 25,8 milhões são mulheres e 19,8 
milhões são homens.

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
CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE EM 
SANTO ANDRÉ - REDE CREDENCIADA

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

UM PLANO DE SAÚDE COM PREÇO JUSTO
• Consultas em Centros
 Médicos próprios e
 Rede Credenciada
• Plano Individual
• Sem Coparticipação

mulheres 25,8%
homens 19,8%

de pessoas têm algum 
tipo de deficiência

dados do Censo 
de 2010

45,6 milhões



Em evento com represen-
tantes das centrais sindi-
cais e de sindicatos nesta 
segunda-feira, 30, na sede 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Paulo, o mi-
nistro da Previdência, Car-
los Lupi, afirmou que quer 
a parceria do movimento 
sindical para resgatar con-

quistas da classe trabalhadora, que teve direitos 
previdenciários prejudicados nos últimos governos, 
Bolsonaro e Temer. 
No encontro, a Força Sindical e o Sindicato Nacional 
dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) 
entregaram ao ministro um documento com deman-
das urgentes de aposentados e pensionistas. Entre os 
pedidos, o documento cita a necessidade de criação 
de uma força-tarefa para diminuir a fila de 6,5 milhões 
de “tarefas pendentes no INSS”, de acordo com os 
sindicalistas.

“Nós tínhamos um Ministério da Previdência, em 
2014, 2015, com 35 mil funcionários, hoje são 19 mil, 
olha só o descompasso. A perícia médica antes era 
dentro do INSS, hoje é um departamento dentro do 
ministério do Trabalho, diminuiu a metade o efetivo. 
Mas tudo que  é complexo será enfrentado com in-
teligência, trabalho e diálogo permanente. Vamos 
ampliar o Conselho da Previdência Social e eu que-
ro todas as entidades sindicais como titulares desse 
Conselho”, explicou Lupi. 

A proposta de calendário 
de compensação de dias 
pontes para 2023 foi apro-
vado pelos trabalhadores 
e trabalhadoras na Mec-Q, 
em Santo André, em as-
sembleia realizada na quar-
ta-feira à tarde, no dia 25 

de janeiro.
O diretor-executivo Osmar Fernandes lembra que tra-
ta-se de um acordo negociado anualmente e focado 
no bem-estar da categoria. “O objetivo é que os com-
panheiros e companheiras aproveitem os feriados pro-
longados. E possam, de maneira antecipada, planejar 
melhor os momentos de lazer com a família e amigos”, 
explica Osmar.

CALENDÁRIO DE DIAS PONTES É APROVADO
Mec-Q
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Inocentini, presidente do 
Sindicato Nacional dos 
Aposentados; Miguel 
Torres, presidente da 
Força Sindical; Carlos 
Lupi, ministro da 
Previdência, Paulinho 
da Força, presidente do 
Solidariedade; e Maria 
Auxiliadora, diretora da 
Força Sindical 

O diretor-executivo do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André e Mauá, 
Osmar Fernandes, participou do encontro

O que rola nas Fábricas
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ElEIÇõES DA 

CIPA

Nesta edição, o histórico e memorável baú de fotos do 
Sindicato, no clima festivo de 90 anos, viaja para junho de 
1990. Aliás, um mês triste para a seleção brasileira que dis-
putava a Copa na Itália e seria eliminada pela Argentina 
de Maradona, Cannigia e companhia.
Mas aqui, em Santo André, na Rua Gertrudes de Lima, uma 
massa se manifestava na disputa em defesa dos direitos e 
conquistas dos trabalhadores da categoria. Na frente do 
Sindicato, metalúrgicos aprovavam a contraproposta pa-
tronal com reajuste salarial de 48% e encerravam a greve, 
que durou 17 dias. Assim, a Campanha Salarial “Mula vi-
rou onça” entrou para a história.Ar
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MARELLI 
Inscrições:

18/01 a 01/02
Eleição:
07/02

FoRMIgARI AcE
Inscrições:

16/01 a 31/01
Eleição:
10/02

StAMpMEtAL cRESpo
Inscrições:

EncErradas
Eleição:
10/02 

SgS InduStRIAL
Inscrições:

01/02 a 15/02
Eleição:
16/02 

MEt. guAZZELLI
Inscrições:

23/01 a 06/02
Eleição:
17/02

MINISTRO DA PREVIDÊNCIA PEDE APOIO NA 
RECUPERAÇÃO DE DIREITOS DOS TRABAlHADORES 

BAIXE SUA 
CARTERINHA 

DIGITAL DO 
SINDICATO

Aponte a 
Câmera do 

Celular no QR 
Code e baixe o 

aplicativo!

#SINDICALIZADO


