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Vamos à luta, companheiros e companheiras!

Adenilton Coelho assume a presidência do Sindicato
Em assembleia na Caoa Chery, no dia 22 de setembro de 2020, a 
diretoria do SindMetana apresentou o companheiro Adenilton 
Coelho como o presidente da en�dade. Ele subs�tui o presidente 
Reginaldo Faria, que infelizmente foi vi�mado pela Covid-19 e veio a 
falecer no úl�mo dia 11 de setembro  de 2020  aos 44 anos de idade.
‘‘Vou trabalhar dia e noite, juntamente com os demais companheiros 
da diretoria, para honrar a trajetória de lutas e conquistas do 
companheiro Reginaldo e para que o SindMetana con�nue 
despontando em nível nacional nas negociações e na busca de mais e 
melhores bene�cios para a categoria”, disse Adenilton, que é 
funcionário da Caoa Chery.

SindMetana em ação
os encontros com a categoria metalúrgica, o NSindMetana dialoga com os trabalhadores sobre 
as a�vidades em andamento do Sindicato e as 

negociações cole�vas.           , 
Estamos mobilizados, verificando se as empresas e 
fábricas con�nuam colocando em prá�ca as medidas de 
proteção nos locais de trabalho, pois esta luta em defesa 
da vida, da saúde e da segurança da categoria sempre 
será uma de nossas principais prioridades.
Estamos também atentos ao cenário polí�co e 
econômico, apoiando e par�cipando das ações do 
movimento sindical unificado contra a crise, por emprego 
e renda.
Há evidentes sinais de retomada em diversos segmentos 
produ�vos, com reflexos posi�vos no setor metalúrgico, 
inclusive com a geração de novos postos de trabalho na 
base. Ocorreram sim, por causa da crise econômica, 
demissões nas montadoras no Brasil todo, mas o setor 
está em plena fase de retomada.
O crescimento produ�vo da Caoa Chery é um importante 
exemplo. A empresa vendeu mais de 20 mil veículos no 
ano passado, com pretensões de vender neste ano mais 
de 50 mil e de aumentar de 115 para 142 o número de 

lojas no País, deu início à produção do modelo Chery 
Tiggo 8 em Anápolis e, com relação aos empregos, nossa 
expecta�va é que ela con�nue gerando cada vez mais 
postos de trabalho.
Se no ano passado a Caoa Chery abriu 350 postos de 
trabalho, até o final deste ano esperamos que a empresa 
gere um número de emprego ainda maior até o final do 
ano.
“Isto é muito importante para a classe trabalhadora, para 
a categoria metalúrgica e para o desenvolvimento 
econômico e social da cidade'', diz Adenilton.

(foto �rada antes da pandemia) 
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    Eleições municipais - para a diretoria do 
SindMetana, a classe trabalhadora e o movimento 
sindical precisam ampliar a representa�vidade 
polí�ca nos parlamentos e governos, pois só assim 
conseguiremos fazer um contraponto às forças 
polí�cas que agem contra os direitos e os avanços 
sociais. Pra começar, precisamos de gente nossa na 
Câmara, defendendo projetos e medidas que tragam 
mais desenvolvimento econômico, empregos, 
melhorias urbanas e jus�ça social para Anápolis.                                                  

ompanheiros e companheiras! Temos grandesCdesafios neste segundo semestre de 2020.
Vamos con�nuar vigilantes contra a Covid-19,

pela vida, saúde e segurança de toda a família
metalúrgica, e nos preparar desde já para duas
campanhas essenciais.

    Campanha Salarial 2020 - Vamos, 
desde já, nos preparar para as negociações da 
campanha salarial e lutar pela manutenção e 
ampliação das conquistas da Convenção 
Cole�va de Trabalho, conquistando mais 
bene�cios e um reajuste que seja condizente 
com o esforço dos trabalhadores durante o 
ano todo e garanta o poder de compra dos 
salários. As empresas estão produzindo e 
contratando trabalhadores. Esta evidente 
retomada e o custo de vida serão os principais 
parâmetros para o SindMetana negociar com 
os patrões e conquistar o que é justo para 
família metalúrgica ter uma vida cada vez 
melhor.
Juntos somos mais fortes!

PELA VIDA, POR EMPREGO, 
RENDA E NOVAS CONQUISTAS

(foto tirada antes da pandemia)
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Notas sindicais

Plano de Saúde

O novo plano de saúde dos trabalhadores da CAOA é 
o Grupo América, do Sistema Hapvida. O Sindicato 
contou com uma experiente consultoria para avaliar 
este novo plano de saúde, que acreditamos que será 
muito eficaz, ágil e abrangente no atendimento, nas 
especialidades e coberturas.

Salário mínimo, inflação e custo de 
vida

O DIEESE (www.dieese.org.br) é uma instituição 
de pesquisa, assessoria e educação do 
movimento sindical brasileiro fundada em 1955. 
Em 1977, o Dieese denunciou a manipulação dos 
índices da inflação pelo governo militar. Isto, na 
época, fomentou mobilizações sindicais por 
reposição salarial.

Vivemos atualmente um momento parecido, com 
um altíssimo custo de vida para os trabalhadores e 
suas famílias, com o preço dos produtos da cesta 
básica (arroz, feijão, carne, leite, etc.), do gás e da 
gasolina, entre outros itens básicos, indo para as 
alturas. Precisamos, portanto, recuperar o poder 
de compra dos salários na campanha salarial e 
lutar contra os preços abusivos.

Sobre o salário mínimo, o Dieese calcula que ele 
deveria valer atualmente R$ 4.536,12 para garantir 
o sustento de quatro pessoas, com dois adultos e 
duas crianças. Este valor corresponde a 4,34 
vezes o mínimo atual, de R$ 1.045,00.

Em relação aos atuais R$ 1.045, o aumento 
proposto pelo medíocre governo Bolsonaro para 
2021 é de apenas R$ 22, valor que deve apenas 
repor a inflação projetada para 2020. Na prática, 
significa que o salário mínimo ficará sem aumento 
real por dois anos. “Uma vergonha!”.

Jus�ça tributária, já! 

Depois das reformas trabalhista e da Previdência, 
que não geraram as melhorias prome�das, os 
debates voltam-se agora no Congresso Nacional 
para a reforma tributária. Sem a taxação das grandes 
fortunas, das heranças e do envio de lucros ao 
exterior, acreditamos que infelizmente só os setores 
produ�vos, a classe trabalhadora e a classe média 
serão ainda mais sobrecarregadas. Além disto, o 
SindMetana defende a correção da tabela do 
imposto de renda, que está defasada há anos.

Educação Financeira
 

Quer saber mais sobre “Educação financeira” e “O 
fim do dinheiro �sico está próximo”?. O Sindicato 
oferece acompanhamento gratuito e on-line sobre 
estes temas. Entre em contato pe lo e-mail 
socialmidiasindicato@gmail.com ou por nossas 
redes sociais.

mailto:socialmidiasindicato@gmail.com


Atendimento Medico na sede do Sindicato
AOS TRABALHADORES E SEUS DEPENDENTES

(62) 3943-0818
(62) 99202-1213

Venha conhecer a sua farmácia
trabalhador metalúrgico!

Atendemos toda a população anapolina!
Estamos localizados dentro da Montadora
Caoa no Daia.

(62) 99152-7897
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FIQUE SÓCIO!

 diretoria do Sindicato está presente de forma permanente junto à Abase metalúrgica de Anápolis, fazendo assembleias, reuniões e 
mobilizações com os trabalhadores e as trabalhadoras.

Nestes encontros, abertos, democrá�cos e solidários, o SindMetana 
transmite informações importantes (sobre as lutas em andamento e os 
bene�cios oferecidos aos sócios), �ra dúvidas, ouve as opiniões e aciona as 
direções das empresas e fábricas para exigir nos locais de trabalho as 
melhorias reivindicadas pela categoria. 

Somos um Sindicato atuante, 
representa�vo e presente na base

(fotos tiradas antes da pandemia)

Convênios


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

