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Editorial
     

Na defesa das 
mulheres, sempre!
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Esta edição especial do jornal traz várias pesquisas sobre 
a mulher no mercado de trabalho que mostram como o 
caminho a ser percorrido é longo na luta pela igualdade e 
pelos direitos. 

O nosso Sindicato, que não começou ontem no Brasil, 
por isso, historicamente, participou de tantas lutas, 
sempre defendeu a condição de emprego decente às 
mulheres.

E seguimos lutando por melhorias. Hoje, por exem-
plo, nós temos uma Convenção Coletiva com o Sin-
dipeças que foca no bem-estar das trabalhadoras: 
licença maternidade por seis meses;  garantia a em-
pregada que sofrer aborto; garantia para a funcionária 
vítima de violência doméstica, com 30 dias de licença 
remunerada, entre outras cláusulas sociais.

Ao focar no cenário econômico, não podemos es-
quecer que está na Constituição a obrigatoriedade 
da igualdade salarial entre homens e mulheres, no en-

tanto, a regra não é cumprida. Diante de tantas adver-
sidades, a participação das mulheres na luta sindical, 
conscientes do seu papel político, e o compromisso 

do Sindicato em reconhecer o protagonismo 
feminino, é fundamental para o vencer-
mos esses desafios. 

BrasilEiras E cidadãs 
A luta pelo reconhecimento da cidadania 

política feminina completa 90 anos. Um marco históri-
co que não só inicia a participação da mulher na políti-
ca, mas também um novo horizonte de expectativas a 
vigorar no Brasil 

Parabéns a todas as mulheres, em especial, aquelas 
que contribuíram pelo crescimento deste Sindicato, 
assim como as que seguem presentes, em cada passo, 
para novas conquistas. Juntos somos mais fortes.

contem com a luta do sindicato!

nós temos uma Convenção Coletiva 
com o Sindipeças que foca no
bem-estar das trabalhadoras

Mesmo com todas as dificuldades que enfrentam, as mu-
lheres continuam lutando pelo seu espaço na sociedade, 
no mundo do trabalho e na economia. Durante a pandemia 
da covid-19, elas foram as primeiras a ficarem desempre-

gadas e aquelas que conseguiram 
se manter no emprego por meio 
do home office viram a sua jornada 
de trabalho triplicar. Não podemos 
mais aceitar que as crises econômi-
cas sejam motivos para retrocessos 
nos direitos femininos. 

Além das dificuldades relacionadas 
ao emprego e à renda, algumas 
mulheres tiveram que enfrentar o 

aumento da violência doméstica. Para combater esse tipo de 
crime, me uni a outros parlamentares para a aprovação de 
leis mais duras contra os agressores e assassinos de mulheres. 

Muito me orgulha dizer que o meu trabalho sempre benefi-
ciou as mulheres, seja com melhorias em leis já existentes, 
como aumento do período da licença maternidade para 
todas as trabalhadoras, ou com novas conquistas. Tam-
bém lutei pelos direitos das mães de prematuros para 
pudessem ser contempladas com a licença-maternidade 

após a alta hospitalar de seu bebê. 

Votei favorável aos direitos das empregadas domésticas. Hoje, 
essas profissionais têm carteira assinada graças à luta de sin-
dicalistas e de parlamentares defensores dos trabalhadores. 

Outros direitos pelos quais lutei no Congresso também fa-
voreceram as mulheres, como a multa de 40% do FGTS para 
trabalhadores demitidos sem justa causa. Este último será re-
cuperado e já estamos lutando por isso. 

Desigualdade salarial
Até hoje, as mulheres sofrem com salários desiguais mesmo 
quando desempenham a mesma função dos homens. 

Em algumas categorias, a diferença salarial é quase de 40%. 
É o caso das profissionais metalúrgicas. Só para se ter uma 
ideia da discrepância salarial, elas ganham 36% a menos do 
que um homem, mesmo com mais anos de estudos.  Os 
dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese), divulgados em 2021. 

Essa é uma realidade que deve ser combatida e é o que 
tenho feito na Câmara do Deputados. 

Acredito no poder da mulher na política, acredito na sua 
força e resistência para mudarmos o Brasil. 

Feliz dia da Mulher!

Mulher: resistência, força e coragem

Paulinho da Força
Deputado federal

Se você quer conhecer 
mais sobre o trabalho de 
Paulinho da Força a favor 
dos trabalhadores, envie 
uma mensagem pelo 
Whatsapp: 11 97232-2277

Solidariedade e a Fundação 1º de Maio
investem na formação política de mulheres

Cícero Firmino
(Martinha)
PRESIDENTE DO SINDICATO 
DOS METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ

Adilson Sapão
VICE-PRESIDENTE 
DO SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ



Matéria de Capa

AssembleiA terá Ato sobre o DiA 
internAcionAl DA mulher

Para brindar esse acontecimento, junto ao mês da mulher, separamos 
imagens históricas e fotos do nosso acervo com as mulheres metalúrgicas 
em ação. A abertura será no sábado (12), às 8h30. 

EXPOSIÇÃO: Mulher No Sindicato, 

Mulher, Às Urnas! 90 anos da conquista 

do voto feminino no Brasil 12
DIA

O Dia Internacional da Mulher traz uma série de 
reivindicações em torno das lutas e do papel fe-
minino na sociedade. Apesar das iniciativas, mi-
lhares de mulheres ainda sofrem com a discrimi-
nação nos mais variados cenários como: violência 
doméstica e feminicídio (crimes cometidos por 
razões da condição).

No que diz respeito ao emprego, mesmo com tra-
balhadoras se destacando cada vez mais em serviços 
que eram dominados pelos homens, há inúmeras 
barreiras a serem derrubadas e não faltam dados 
que comprovem essa realidade. 

Vamos aos números!
Um estudo realizado pelo IPEA (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada) com base na PNAD 
Contínua (Pesquisa Nacional Por Amostra de Do-
micílio), registra que antes da crise do coronavírus, 
as mulheres já tinham uma maior chance de perder 
o emprego. Conforme a pesquisa, em 2020, as mu-
lheres tiveram taxa de ocupação de 39,7% em com-
paração a 58,1% dos homens. 

No ano passado, levantamento do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou 
crescimento na participação das mulheres no mer-
cado de trabalho, mas elas permaneceram ganhan-
do menos que os homens e também com menos 
cargos gerenciais.  

Conforme dados recentes do Fórum Econômico 
Mundial, a igualdade de gênero no mercado de 

trabalho perdeu espaço no mundo. Em decorrên-
cia dos efeitos da pandemia, o tempo necessário 
para que a equidade seja alcançada passou de 100 
para 136 anos. 

Nas palavras da vice-presidente Sênior e economista-
chefe do Grupo Banco Mundial, Carmen Reinhart: “As 
mulheres não conseguirão conquistar a igualdade no 
ambiente de trabalho se houver desigualdade den-
tro de casa. Isso significa nivelar as condições de 
igualdade e garantir que as mulheres com filhos 
não sejam excluídas de sua plena participação na 
economia e possam cumprir suas expectativas e 
ambições”. Certeira! 

OS DESAFIOS DA MULHER NO 
TRABALHO PRECISAM ULTRAPASSAR 
AS MANIFESTAÇÕES DO 08 DE MARÇO 
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Levantamentos apontam que, apesar das campanhas do Dia da 
Mulher, é necessário políticas públicas de inclusão e igualdade 
nos direitos econômicos, além de uma pressão permanente dos 
movimentos sindicais e sociais   

Dados do Banco Mundial que constam no relatório Mulheres, 
Empresas e o Direito 2022, divulgado no dia primeiro de 

março, mostram que, quando se trata de direitos, as mulheres 
estão atrás dos homens:

MarçoMulher

TAXA DE 
OCUPAÇÃO

MUNDO AFORA

√ Cerca de 2,4 bilhões   
 de mulheres têm menos  
 oportunidades e direitos  
 econômicos que homens 
 no mundo;

√ 178 países (93,6%) mantêm  
 barreiras legais que impedem  
 a participação econômica  
 plena das mulheres;

√ 95 países (50%) não garantem   
a remuneração igualitária para   
trabalhos de igual valor;

√ 86 países (45%) têm restrição   
 ao mercado de trabalho;

√ Apenas 12 países (6,3%)  têm 
condições iguais para  homens  
e mulheres em todas as áreas.

Na manhã do dia 08 de março, o Sindicato reuniu as funcionárias e toda a 
diretoria para um café da manhã, em clima de confraternização, pelo Dia 
Internacional da Mulher.

MULHERES
QUE INSPIRAM!

Elas fazem o
dia a dia do Sindicato

58,1%

39,7%
Pesquisa de 2020 aponta 
que as mulheres tiveram 
taxa de ocupação inferior 

a dos homens. 
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O que rola nas Fábricas
Belair

Trabalhadores aprovam PLR 
negociada pelo Sindicato

Em assembleia realizada na última sexta-feira (04), os 
metalúrgicos aprovaram a Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) de 2022 no valor R$ 1.200. A primei-
ra parcela de R$ 600 será paga no dia 15 de julho e 
a segunda de R$ 600 em 13 de janeiro de 2023. Vale 
lembrar que a PLR será atrelada a metas de quatro 
indicadores estabelecidas pela empresa e discutidas 
com uma comissão de trabalhadores. Os diretores Gil 
Baiano e Zoião também destacaram a importância de 
ser sócio do Sindicato para o fortalecimento de con-
quistas e melhorias da categoria. 

•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!

Um atendimento 
completo aos associadosELEIÇÕES DA 

CIPA
MAX DEL
Inscrições:

02/03 a 16/03
Eleição:
23/03

PICHININ
Inscrições:

25/02 a 12/03
Eleição:
25/03

VOLPI NOGUEIRA
Inscrições:

107/03 a 21/03
Eleição:
25/03
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sócio:
r$ 80,00* 
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*Declarações complexas e 
com rendimentos acumulados 
valores a combinar

Maiores in-
forMações:

2534-
4097

93800-
1884

atENdiMENto:
segunda a sexta-feira

das 8h às 17h.
2º Sábado do mês,

das 8h às 12h. 

R. Gertrudes de Lima, 202,
Centro, Santo André

• consultas em centros  
 Médicos próprios e  
 rede credenciada

aproveite mais este benefício oferecido pelo siNdicato!

CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE
EM STO. ANDRÉ - REDE CREDENCIADA

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

Mais informações na Sede do 
Sindicato ou pelos telefones:

Agora você e sua família
já têm um Plano de Saúde

VALORES POR fAIxA ETáRIA
faixa Plano  Plano
etária (anos) Enfermaria Apto.
00 a 23 R$ 105,00 R$ 205,00
24 a 38 R$ 155,00 R$ 305,00
39 a 53 R$ 205,00 R$ 405,00
54 acima R$ 405,00 R$ 805,00

VALORES DO PLANO fAMILIAR
 Enfermaria Apartamento
R$ 555,00 R$ 1.105,00
Sem limite de idade e número de usuários

Plano de qualidade que cabe no seu bolso

• Planos Individual   
 e Familiar
• Sem Coparticipação

Diretores Gil Baiano e Zoião em 
assembleia com trabalhadores da Belair
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Começou nesta segunda (07) a empreitada do Im-
posto de Renda 2022. O prazo para a declaração será 
menor este ano, estende-se até o dia 29 de abril. 
Como de costume, nessa hora de prestar contas ao 
leão, Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá apresenta uma equipe especializada para aten-
der não somente os associados, mas a população de 
modo geral. 
É preciso ficar atento aos prazos para evitar o paga-
mento de multas e não cair na malha fina.

Sindicato tem equipe para fazer 
declaração de Imposto de Renda


