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Editorial

Desde o começo do mandato, o presidente Lula 
vem dialogando com o movimento sindical e to-
das as categorias de trabalhadores. Trata-se de um 
avanço importante, depois de dois governos que 
ignoraram e joga-
ram para escanteio 
as demandas da 
classe trabalhadora.

O novo governo sabe que 
a ação sindical faz das lutas 
pelas melhorias das condi-
ções de vida e de trabalho 
um ato coletivo de classe. E além, muito além, a 
mobilização não se resume apenas aos locais de 
trabalho, mas também se estende a todos os níveis 
das relações sociais, a todos os problemas que 
afetam os trabalhadores fora das empresas como 
transporte, alimentação, saúde, lazer, educação. É 
o sindicato cidadão que sempre abordamos neste 
espaço, bem como o fato de que todo país desen-
volvido tem sindicatos fortes. 

A ação sindical desenvolvida pelos trabalhadores 
nas empresas, dentro da categoria, seja a nível lo-
cal ou nacional, busca uma profunda transformação 
na sociedade em que vivemos na qual os traba-

lhadores não sejam explo-
rados por uma minoria nem 
manipulados por um grupo 
e que sejam protagonistas 
dessa sociedade mais justa e 

igualitária.

Não é opinião, é 
realidade. Os rea-

justes salariais e os avanços de direitos são conquis-
tas dos sindicatos que organizam e mobilizam os 
trabalhadores, apresentam as propostas, negociam 
e conseguem bons acordos que são levados para 
votação em assembleias. Ou você acredita que os 
patrões dariam aumento de maneira espontânea, 
sem pressão?
Conte com a luta do nosso Sindicato. O forte e 
fraterno abraço desta presidência e diretoria. 
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A vAlorizAção do SindicAto no BrASil 
e A importânciA AoS trABAlhAdoreS

Os reajustes salariais e 
os avanços de direitos 

são conquistas dos 
sindicatos que organizam 

e mobilizam
os trabalhadores

Na quarta-feira, primeiro de fevereiro, a Força Aérea 
Brasileira começou a se posicionar sobre a reserva in-
dígena Yanomami, antes de uma grande operação 

marcada para esta semana contra ga-
rimpeiros ilegais, acusados de causar 
estragos na região da Amazônia, que 
tem que ser protegida.
“Qualquer  voo suspeito vai  ser  obriga-
do a  desviar a rota e  pousar numa 
pista para  ser identificado”, comen-
tou o ministro da Defesa, José Mú-
cio, entrevistado na BandNews. Um 
decreto assinado pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva proibiu o so-

brevoo em determinadas áreas e autorizou a FAB a ati-
rar em aeronaves suspeitas para forçá-las a pousar. 
A Polícia Federal abriu inquérito para apurar crimes 
contra o povo Yanomami, incluindo “genocídio”, após 
a divulgação de dados oficiais que contabilizam a 
morte de cem crianças menores de cinco anos na maior 
reserva do país, onde vivem cerca de 30.400 indígenas. www.belezasaude.com.br
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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:

Brasil mobiliza Força 
Aérea para defender 
terras dos Yanomami

Foto: Fernando Frazão / agenciabrasil
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SINDICATO AO 
VIVO COM AS 

NOTÍCIAS DOS 
TRABALHADORES

CANAL 8 E 990 HD DA VIVO, 
CANAL 9 DA CLARO/NET

TODA QUINTA-FEIRA, DAS 18H30 
ÀS 19H30 NA ECO TV ABC

E no Facebook/ecotvabc

Matéria de CapaMatéria de Capa
A busca de lula por 
melhorias aos trabalhadores 
por aplicativos mostra
a falta que faz um Sindicato 

Quando se encontrou com lideranças sindicais 
para definir a política de valorização do salário 
mínimo e anunciou a criação de um grupo de 
trabalho cuja tarefa é elaborar um conjunto de 
medidas a ser enviado para debate no Congres-
so Nacional, Lula também falou sobre  a regu-
lamentação dos trabalhadores por aplicativos.  
A preocupação do presidente, que corre atrás 
de iniciativas para melhorar a condição de vida 
dessa faixa da população, escancara o quanto é 
fundamental a atuação negocial dos Sindicatos, 

como um meio para a conquista de inúmeros 
direitos sociais. 
“Um trabalhador isolado, individualmente, não 
tem como fazer frente ao patrão, não tem força 
contratual diante da empresa, não possuiu identi-
dade coletiva. Já associando-se com outros tra-
balhadores, fazendo parte do Sindicato, conse-
gue uma condição de força e muito mais favorável 
as conquistas no trabalho”, explica o presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá, Cícero Martinha.

Marinho diz que 
“fiscalização sobre 
contratação de PJ 

vai aumentar” O Ministério da Saúde anunciou, no dia 31 de 
janeiro, o cronograma nacional de vacinação 
para 2023, que traz como destaque a aplicação 
de doses de reforço bivalentes contra a Co-
vid-19. A previsão é de que as campanhas de 
imunização tenham início em 27 de fevereiro. 

Também será realizada uma força-tarefa de 
multivacinação nas escolas, com o objetivo de 
mobilizar as redes escolares, desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio, com dias de ativi-
dades de orientação, informando os alunos, país e 
responsáveis sobre a importância de levar a Cader-
neta de Vacinação para avaliação.

Em entrevista para Globo News, Lula afirmou a necessidade de uma seguridade social aos trabalhadores por 
aplicativos e salário digno.  “O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito 
dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O que nós queremos é apenas uma contrapartida social. 
Não interessa a gente ter uma sociedade de miseráveis, nós queremos ter uma sociedade de classe média. 
Queremos que a pessoa tenha poder de consumo, possa viajar, comprar uma casa, comprar um carro... É o 
mínimo necessário que nós precisamos garantir para as pessoas”, afirmou Lula.

não São microempreendedoreS

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou 
que o governo reforçará a fiscalização trabalhista 
nas empresas para combater fraudes nas con-
tratações. Segundo Marinho, trabalhadores que 
deveriam ter carteira assinada são contratados 
em regime de pessoa jurídica ou por meio do 
programa microempreendedor individual.

O Ministério vai colocar os fiscais na rua para 
averiguar  as empresas e formalizar os traba-
lhadores. “Vamos fortalecer a formalização do 
trabalho, a fiscalização e a negociação coletiva”, 
disse o ministro.

o zé GotinhA voltoU! 
vacinação infantil retorna 

como prioridade

Foto: Divulgação
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O que rola nas Fábricas

Na assembleia realizada na tarde da 
última segunda-feira, dia 06, os com-
panheiros e companheiras na Ma-
xion, em Santo André, aprovaram a 
compensação de dias e folgarão nos 
quatro dias de Carnaval.
Para o secretário-geral do Sindicato, 
Manoel do Cavaco, a aprovação da 

proposta reflete no bem-estar dos trabalhadores. “O 
acordo é muito bom, pois permite um planejamento 
de descanso numa data que, mesmo não sendo ofi-
cialmente feriado, tem um apelo cultural enorme no 
calendário do povo brasileiro”, diz Manoel.  

TRABAlHADORES APROVAM COMPENSAçãO 
E FOlGAM NO CARNAVAl 

cArnAvAl não é
FeriAdo nAcionAl

Maxion
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eleiçõeS dA 

cipA
Formigari ace

Inscrições:
16/01 a 31/01

Eleição:
10/02

STAMPMETAL CRESPO
Inscrições:

ENCERRADAs
Eleição:
10/02 

BENTELER
Inscrições:

25/01 a 08/02
Eleição:
14/02 

SGS INDuSTRIAL
Inscrições:

01/02 a 15/02
Eleição:
16/02 

DAL PINO
Inscrições:

23/01 a 06/02
Eleição:
16/02

MET. GuAZZELLI
Inscrições:

23/01 a 06/02
Eleição:
17/02

POLIMETRI 
Inscrições:

24/02 a 10/03
Eleição:
14/03

Apesar de ser uma das datas mais reconhecidas 
e com grandeza cultural no Brasil, o Carnaval 
não é feriado nacional. As empresas, portanto, 
não são obrigadas a dar folga aos trabalhadores, 
podendo convocá-los sem a obrigação de pagar 
hora extra.
Neste ano, a folia cai entre os dias 18 e 21 de 
fevereiro. Somente o Rio de Janeiro, considera 
a histórica folia um feriado. Lá, há direito à folga 
e pagamento de horas em dobro em caso de 
expediente. Outras cidades e estados, a exem-
plo de São Paulo, consideram o Carnaval ponto 
facultativo.

Na porta da fábrica: compensação 
de dias no Carnaval é aprovada
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Prefeita Penha 
Fumagalli e o 

presidente Cícero 
Martinha, em 

reunião, junto com 
demais lideranças de 
Rio Grande da Serra 

e do Sindicato

prefeita de rio Grande da Serra visita o Sindicato
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FAçA A SUA reServA! 
Zap da Colônia: 13 997923440. Fale 
com Luisinho ou Chiquinho da Colônia. 

Colônia de Férias na Praia Grande
Para curtir os dias de descanso com a família

Na manhã de terça-feira, 07 de 
fevereiro, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Santo André e Mauá 
recebeu a visita da prefeita de Rio 
Grande da Serra, Penha Fuma-
galli. Em encontro com o presi-
dente, Cícero Martinha, Penha 
falou da importância do diálogo  

permanente com a entidade sobre as 
demandas sociais dos trabalhadores 
da região e como o munícipio neces-
sita de parcerias e ajuda dos gover-
nos estadual e federal. 
Martinha destacou o carinho que tem 
por Rio Grande da Serra e lembrou 
quando,  em 2018,  no cargo de secre-
tário de Emprego e Relação do Tra-
balho Estadual, enviou o programa de 
qualificação profissional e a frente de 

trabalho ao município. Nesse mesmo ano, rece-
beu o título de Cidadão Rio-grandense. 
Na reunião, estiveram presentes o secretário 
Executivo, Dr. Luis Carlos, o secretário adjunto 
de Cultura, Sandro Carvalho e o vereador Is-
rael Mendonça.  O diretor do Sindicato, Osmar 
Fernandes e o assessor Gil Baiano também 
participaram.


