
Edição 1169•30 de março de 2022www.metalurgicosantoandre.org.br

Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
Sede Santo André: Rua Gertrudes de Lima, 202 • Fone: 4993-8999
Sede Mauá: Av. Capitão João, 360 • Fone: 11 4555-5500

(11) 97522-4886 /Metalurgicos.SA.MA @sindmetalsa

Desafios da inovação tecnológica, 
os impactos na vida do trabalhador 

e o papel do Sindicato
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O debate sobre a substituição do homem pela máqui-
na é antiga, da época da Primeira Revolução Industrial. 
Só que tinha a ver com a capacidade das máquinas 
executarem trabalhos pesados e repetitivos, realizados 
anteriormente de modo braçal. De modo que as no-
vas ocupações que surgiram, em vez de eliminar em-
pregos, geraram uma migração dos campos para as 
cidades. 

Com a chega-
da da Indústria 
4.0, um mode-
lo de produção 
industrial que vem sendo 
desenvolvida ao longo do 
tempo, e já é chamada de 
4ª Revolução Industrial, 
essa discussão volta ao foco, mas com uma realidade 
bem mais desafiadora e preocupante. 

Todo choque tecnológico gera impactos nos empre-
gos. Segundo especialistas, há efeitos destrutivos de 
funções que serão eliminadas, mas também de cria-
ção de novas ocupações que surgem de demandas 
por produtos e serviços antes inexistentes. A questão 
é que o governo brasileiro precisa trabalhar por isso, 
precisa agir, coisa que não faz.

O Estado ainda não apontou caminhos. Há vários 
países bem avançados na implantação da Indústria 
4.0, Estados Unidos e Alemanha têm investido e com 
todos os atores na mesa: centros de pesquisa, traba-

lhadores, empresas, instituições de ensino etc. e 
tal. Não podemos perder mais tempo, se o país fi-
car de fora dessa corrida no desenvolvimento de 
novas tecnologias, o cenário ficará ainda mais difícil. 
Se o Brasil não desenvolver, não produzir, não pes-
quisar, consequentemente irá importar tecnologia, 
sem gerar novos empregos aqui.

Já o movimento sindical, 
entre vários desafios, 
terá o papel de atuali-
zar a organização dos 
trabalhadores na manu-

tenção de em-
pregos, bem 
como pró-ati-

vidade na pro-
teção à categoria diante da nova tecnologia de 
produção, fazendo valer, como sempre faz, os direi-
tos fundamentais de garantias sociais.

Voltando a citar Alemanha, lá a redução da jornada 
de trabalho tem sido um caminho satisfatório para 
combater o desemprego diante dessas mudanças. 
Ações conjuntas envolvendo toda a sociedade são 
imprescindíveis para enfrentar esse novo desafio, 
para que seja possível acompanhar as mudanças 
trazidas pela Indústria 4.0, sem sofrer pela incapaci-
dade de acompanhá-la. 

Conte com luta do nosso Sindicato. Um forte abraço 
fraterno dessa presidência, sempre!

“Se o Brasil não desenvolver, 
não produzir, não pesquisar, 

consequentemente irá importar 
tecnologia, sem gerar novos 

empregos aqui”
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Quarta Revolução Industrial



Matéria de Capa
INDÚSTRIA 4.0 E O FUTURO 
DESAFIADOR DO TRABALHO 

QUE É LOGO ALI!

     

Máquinas interligadas pela internet. Um ou dois fun-
cionários controlando 20 ou 40 robôs. Automação e 
computadores fazendo uma parte maior do serviço da 
fábrica. Essas são algumas cenas já presentes no mundo 
do trabalho, que passa por alterações profundas, com o 
avanço da Indústria 4.0 no qual a tecnologia desloca-se 
para realizar, cada vez mais, o trabalho do homem.

Um cenário que modifica e reconfigura a vida de mi-
lhões de pessoas. O movimento sindical, atento e 
preocupado com a implantação dessa modernização, 
tem debatido o assunto. No Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Santo André e Mauá também será estudada 
pela diretoria a fim de se aprofundar e participar das 
decisões em relação aos rumos da política industrial 
do país. Para o presidente Cícero Martinha a discussão 
sobre o tema é fundamental para uma atuação capaz 
de reduzir os impactos negativos no dia a dia dos tra-
balhadores. “É uma transição que vai exigir empenho 
não só na luta contra o desemprego, mas também por 
políticas de capacitação profissional, além da cobrança 
para que o Estado brasileiro apresente uma política de 
indústria nacional forte, já que vivemos um processo 
de desindustrialização no país.”

Cada processo evolutivo e tecnológico tem sempre 
o problema da eliminação de postos de trabalho, 
além de uma série de questionamentos. O Brasil 
está preparado ou defasado para receber essa tec-
nologia? Os novos empregos serão de qualidade ou 
precários? Como migrar os trabalhadores para novas 
funções que vão surgir? E as pequenas e microem-
presas terão condições financeiras de acompanhar 
essa inovação? São análises que devem ser discuti-
das e debatidas pelos trabalhadores e lideranças. 
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Sindicatos, trabalhadores, empresas e toda sociedade devem se preparar para as 
novidades tecnológicas que vão modificar a relação de produção nas fábricas. 
Mudanças que trazem desafios econômicos, políticos e éticos. 

Indústria 4.0 significa um amplo 
sistema de tecnologias como 
robótica, automação, inteligência 
artificial, internet das coisas e 
computação em nuvem, entre 
outras inovações, que vem 
mudando os modelos de trabalho 
no mundo. Também é chamada 
de 4ª Revolução Industrial até 
pelo impacto de transformação 
no modo de produção e na vida 
dos trabalhadores.

fIquE POR DENTRO!

Durante o Congresso Estadual realiza-
do em São Paulo, na quinta-feira (24), a 
Chapa Única liderada pelo atual presi-
dente, Danilo Pereira da Silva, foi eleita. “Vamos fortalecer 
a nossa Central no Estado de São Paulo com a unidade de 
todas as categorias que fazem parte da Força Sindical e dar 
continuidade ao nosso papel de protagonismo à frente das 
lutas por mais direitos”, afirmou Danilo que, na ocasião, 
também gravou um vídeo com a diretoria de Santo André 
e Mauá e enalteceu o trabalho do presidente do Sindicato, 
Cícero Martinha. “Estamos juntos e só somando, obrigado!”.

Com o apoio dos trabalhadores, a Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT) 
apresentará um diretor-geral de origem 

africana. Na sexta-feira (25) Gilberto Fossoun Houngbo, 61 
anos, foi eleito numa disputa com outros quatro candidatos. 
O mandato é de cinco anos e inicia em outubro, com o ob-
jetivo de preservar os progressos de justiça social 
alcançados nas últimas décadas. Ele será o 11º a 
ocupar o cargo da entidade criada em 1919. Gil-
bert Houngbo é ex-primeiro-ministro de Togo 
e presidiu o Fundo Internacional para o Desen-
volvimento Agrícola (Fida), das  Nações Unidas. 

PelA PrimeirA vez,
OiT Terá direTOr-gerAl 

AFriCAnO

Força Sindical 
SP reelege

danilo Pereira
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O que rola nas Fábricas
ELEIçõES DA

CIPA
Paranapanema

Trabalhadores e trabalha-
doras da Paranapanema 
já podem conferir o edital 
de inscrição e eleição para 
formação da Comissão de Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), que participará das negociações 
junto com o Sindicato. O documento teve a divul-
gação nesta terça-feira (29). 
O período das inscrições vai de 30 de março até 01 
de abril. A divulgação dos inscritos acontece em 04 
de abril. Enquanto a eleição está agendada para 05 
e 06 de abril, com a apuração da votação ocorrendo 
em 07 de abril. Já a primeira reunião será realizada 
no 14 de abril.  

edital para Comissão de Plr
é lançado 

inscrições
de 30 de março a

01 de abril

Com o baixo interesse de jovens de 16 a 17 anos em 
tirar o título de eleitor, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) lançou uma campanha para incentivá-los a vo-
tar nas eleições de outubro. Levantamento da Justiça 
eleitoral aponta que até 21 de março deste ano, 
854.685 jovens nessa faixa etária haviam solicitado a 
emissão do documento para exercer o direito ao voto.

Diante disso, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá também irá intensificar essa jornada 
democrática, com ações de conscientização não só 
para o título de eleitor, mas também por um voto com 
conhecimento social de Brasil. “A juventude precisa 
do entendimento de que há pessoas com capaci-
dade de representá-la, de que temos políticos para 
melhorar esse país. Tem uma mentira que circula por 
aí, falando que ninguém presta. Não é verdade! Os 
jovens vão compreender a importância do voto, da 
mudança que só é possível exercendo essa conquista 
que, nós do movimento sindical, participamos junto 
com vários setores da sociedade, com muita luta”, diz 
o presidente Cícero Martinha.

O mais recente levantamento do Instituto 
de Pesquisas Sociais, Política e Econômicas 

(IPESPE), aponta que a maioria dos brasilei-
ros acredita que a política econômica do go-

verno federal está errada. A pesquisa ainda traz 
outros dados importantes, em relação a corrida 
eleitoral pela Presidência da República, Lula 
aparece com 44% das intenções de voto e Bol-
sonaro 26%. Já sobre a inflação, 77% apontam 
que os preços “aumentaram muito”.

ACC
Inscrições:

18/03 a 01/04
Eleição:
11/04

CALDEROH 
INDÚSTRIA
Inscrições:

18/03 a 01/04
Eleição:
08/04

CRL SERVICE 
Inscrições:

02/05 a 11/05
Eleição:
16/05

INDÚSTRIA E COM.
DE PEÇAS MRS

Inscrições:
27/04 a 12/05

Eleição:
23/05

Sindicato incentiva jovens 
a tirar título de eleitor e 
acompanhar a política nacional

Vale lembrar 
que o prazo 
para tirar o 

título de eleitor 
se encerra no 
dia 4 de maio. 

PArA 63% DOS brASIleIrOS, 
eCONOmIA eSTá NO 

CAmINhO errADO COm
O ATUAl gOverNO

CUIDADO
ECONOMIA

DESPENCANDO
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