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CONTRA A GUERRA 

NA UCRÂNIA

Inflação sem alívio
no bolso da população

Ato celebra a luta da 
mulher na sociedade

SINDICATOS PELA PAZ

15 de Março: 

Centrais sindicais 

brasileiras se juntam 

à classe trabalhadora 

internacional 

numa só voz: 

#PareAGuerra



Editorial

Ela segue castigando, sem dó, a economia de brasilei-
ros e brasileiras. De acordo com os dados do IBGE, di-
vulgados na última sexta-feira (11), a inflação teve alta 
de 1,01% em fevereiro de 2022, sendo essa a maior 
variação para um mês de fevereiro desde 2015 (1,22%). 
Nos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de 10,54%. 

É por isso que quando vamos ao mercado, ou saímos 
para realizar alguma compra, deixamos todo o dinheiro 
e voltamos com poucos itens na sacola. 

E detalhe, a tendência é de piora, pois os dados pu-
blicados pelo IBGE não consideram o aumento absurdo 
dado pela Petrobras no combustível.

INfLAçãO NãO PARA DE 
SUbIR E DETONA O bOLSO 

DOS TRAbALhADORES 
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ConfIrA As 
prInCIpAIs AltAs
no grupo de 
AlImentos:
Cenoura: 83,42%
Café moído: 61,19%
mamão: 57,24%
melancia: 50,11%
mandioca: 46,23%
Açúcar
refinado: 43,77%

Nos últimos 
12 meses, 
o Índice 

Nacional de 
Preços ao 

Consumidor 
Amplo (IPCA) 
acumula alta 
de 10,54%.

E março realmente é um mês de muitas comemo-
rações. Dessa vez, a salva de pal-
mas vai para a Força Sindical que 
completa 31 anos de uma belíssi-
ma história, como manda o figuri-
no de uma grande entidade sindi-
cal, pautada por inúmeras lutas em 
defesa dos trabalhadores, sempre 
no horizonte democrático, pro-
gressista, suprapartidário e plural 

no entendimento de dialogar com toda a sociedade. 

São mais de três décadas com um balanço positivo na 
agenda nacional da classe trabalhadora. Sempre em-
penhada na luta por aumento de salários e uma busca 
constante nas cláusulas de convenções de trabalho, 
sem falar na defesa incansável em manter os direitos 
trabalhistas garantidos pela legislação. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá 
tem orgulho e satisfação em tê-la como a nossa Cen-
tral Sindical. 

Parabéns, Força Sindical!

O evento contou com diversas 
atividades, sorteios, música, 
conscientização e interação 
motivacional promovida pela 
diretora do Departamento da 
Mulher, Ilca Almeida. 
Teve a abertura da exposição 
de fotos que compõem a 
militância da mulher no Sin-
dicato, além da homenagem 
aos 90 anos da conquista do 
voto feminino no Brasil. Tam-
bém foi exibida uma matéria 
da EcoTV, canal 8 da Vivo e 9 
da Claro/NET sobre o trabalho da Patrulha Maria 
da Penha, da GCM de Santo André,  no combate 
à violência contra a mulher.

Nos discursos, a advogada Alessandra Lira desta-
cou os próximos passos da revisão da vida toda 
que vem sendo debatida pelo Supremo Tribunal 
Federal e, se aprovada, contemplará todas as con-

MarçoMulher
Na manhã do último sábado (12),

em reverência ao Dia Internacional 
da Mulher, o Sindicato dos 

Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá, em parceria com a Associação 

dos Aposentados e Pensionistas, 
realizou um ato na sede da entidade.



Matéria de Capa
     

Bombardeios, corpos estirados, crianças mortas, cidades 
em ruínas, milhares de refugiados, todas as atrocidades 
de uma guerra tomaram conta dos noticiários desde o 
dia 24 de fevereiro, quando o presidente Russo Valdimir 
Putin ordenou a invasão da Ucrânia, iniciando a crise 
militar mais grave da Europa desde a 2ª Guerra Mundial.

Desde então, o mundo acompanha apreensivo o de-
senrolar do conflito. A classe trabalhadora, organi-
zada por combativos Sindicatos, tem repudiado não 
somente o drama humanitário, mas também alertado 
sobre as consequências econômicas e sociais da guerra 
que levam a fome, miséria e desemprego. 

Diante dessas terríveis circunstâncias, enquanto as 

lideranças dos gover-
nos russo e ucraniano 
não dão qualquer sinal 
de cessar-fogo, centrais 
sindicais brasileiras participam do Dia Global contra a 
Guerra na Ucrânia. Uma mobilização que acontece em 
diversas partes do mundo, neste 15 de março, em que 
se completa 19 dias de conflito. Por aqui, o palco es-
colhido para levantar bandeiras de paz foi a Praça do 
Patriarca, em São Paulo.

Em 19 dias de conflito, a guerra na Ucrânia já deixou 
pelo menos 636 civis mortos, informaram as Nações 
Unidas nesta segunda (14).

#15M: DIA GLOBAL DE 
MANIFESTAÇÃO CONTRA 
A GUERRA NA UCRÂNIA 
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Neste 15 de março, Sindicatos de trabalhadores de todo mundo se 
uniram num clamor pacifista não só pelo fim do atual confronto no 
Leste Europeu, mas das demais guerras que seguem entre países.

Trecho da nota assinada em conjunto pelas centrais sindicais 
“Estamos diante de uma situação que o mundo não vê desde o fim da 2ª Guerra Mundial. Não é exagero dizer que se trata da formação de uma nova configuração global. Em um mundo cada vez mais globalizado, as consequências de um conflito desse porte tem o potencial de atingir todo o planeta, inclusive a economia brasileira com a elevação de produtos como o trigo, gás e petróleo.”  

19DIASEM

de conflito, a 
guerra na Ucrânia já 
deixou pelo menos

636 
cIvIS MortoS

A maioria com intervenção de outros países
interessados em questões comerciais. Síria, Iêmen, 

Azerbaijão, Nigéria, República Democrática do
Congo e Sudãodo Sul são exemplos

de nações que convivem
com cenários de guerra. 

VoCê sAbIA? Há 28 ConflItos
em AndAmento no mundo.

rACIsmo ContrA não brAnCos, 
mesmo nA guerrA

Imigrantes negros, africanos, indianos, árabes 
e brasileiros são alvos de racismo, encontran-
do resistência de autoridades ucranianas e 
polonesas ao tentar entrar em trens para fugir 
da Guerra ou em busca de refúgios nas es-
tações de metrô de Kiev. Relatos e imagens 
de atitudes discriminatórias têm sido cons-
tantes nesses primeiros dias de conflito. 

tribuições, contando as realizadas antes de 1994, 
gerando um benefício maior. 
Já o presidente Cícero Martinha lembrou o em-
penho do Sindicato em levantar a bandeira de 

causas femininas e refletiu sobre o posicionamento 
da sociedade nas reivindicações femininas. “Elo-
giar as mulheres é fácil, mas eu quero ver é praticar 
no dia a dia a defesa das mulheres”.
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Marciel e Jeferson, representantes dos 
trabalhadores na Comissão de PPR

Maxion

Comissão de PPR 2022 é formada 
na empresa

Instituída eleição que não teve número suficientes 
de candidados, os dois inscritos, Jeferson Gonçalves, 
do 3º turno de Pintura e Marciel Gonçalves, do 2º 
turno da Usinagem 2, foram eleitos representantes 
por parte Sindicato. Do lado da empresa, Reinaldo 
Martins, do setor Opex e Valdir Barbosa, supervisor 
do 1ª turno de Pintura, formaram a Comissão. Nos 
próximos dias, a diretoria do Sindicato deve se reunir 
com os representantes dos trabalhadores. 

Marelli

Sindicato cobra Comissão de PLR 

Para os trabalhadores que dão duro no dia a dia da 
fábrica e precisam de valorização na remuneração da 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), o diretor 
Rafael Loyola destaca a importância da mobilização 
da categoria na conquista de melhorias. A diretoria 
também pede rapidez da empresa na formação da 
Comissão de PLR. Já em relação a CIPA, empossada 
recentemente, fica, mais uma vez, registrado os votos 
de sucesso aos novos cipeiros e que consigam garantir 
condições ideais e seguras em cada setor de trabalho.  

ELEIÇõES DA 

CIPA
ACC

Inscrições:
18/03 a 01/04

Eleição:
11/04

CALDEROH 
INDÚSTRIA
Inscrições:

18/03 a 01/04
Eleição:
08/04
NORMA

REGULAMENTADORA 
Inscrições:

05/04 a 20/04
Eleição:
04/05

VOLPI NOGUEIRA
Inscrições:

07/03 a 21/03
Eleição:
25/03

Hydro

No dia 07 teve a eleição, no dia 08 
de março saiu o resultado que apre-
sentou os companheiros eleitos 
que vão representar os interesses 
dos trabalhadores na negociação 
de Participação nos Resultados:

Veja o resultado da apuração dos 
votos da Comissão de PPR de  2022

OCtÁVIO
44 VOtOS

ROMARINHO
28 VOtOS

GeRCINO 
20 VOtOS

Em mais uma ação conjunta, neste ano fun-
damental para o futuro do Brasil, as centrais 
sindicais CUT, Força Sindical, UGT, CSB, 
CTB, Nova Central, CONLUTAS, Intersin-
dicais e Pública convocaram a Conferência 
da Classe Trabalhadora/2022. A ideia é de-
bater as necessidades dos trabalhadores, 
por meio de um documento que será en-
tregue a todos os candidatos e candidatas 

nesta eleição presidencial. A proposta será debatida 
dentro das instâncias das centrais sindicais e seus filia-
dos, com prazos até dia 20 de março, quando a partir 
daí, o comitê organizador preparará um documento 
unitário que será apresentado no dia 07 de abril. 

Conclat/2022 à vista! Centrais apresentam 
documento para pauta da eleição presidencial
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Reunião na Federação dos Metalúrgicos do Es-
tado de SP, na manhã desta quarta-feira (15), 
debateu as eleições de 2022 e o futuro do 
movimento sindical e da classe trabalhadora. O 
vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Santo André e Mauá, Adilson Sapão, que 
também ocupa o cargo de diretor de Educação  
Sindical na entidade estadual, discursou na oca-
sião. Além dele, o secretário-geral do Sindicato, 
Manoel do Cavaco também particiou do ato.

Federação dos Metalúrgicos de SP debate as eleições de 2022

Vice-presidente Sapão em apresentação na reunião


