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A força da cidade
é o trAbAlhAdor

Santo André

Companheiros que fizeram história
sindiCato tem treinamento de LGpd

aCibam Ganha nova saída de veíCuLos
ConCLat Lança “pauta dos trabaLhadores”

Santo André



Editorial

 O METALÚRGICO Edição 11702

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

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

Santo andré, 
companheira!

a cidade que adotou o Sindicato
Amamos esta cidade. Aqui o nosso Sindicato 
dos Metalúrgicos nasceu, foi criado, se formou 
e exerce até hoje o bom combate do movi-
mento sindical. Uma história que dentro desses 
469 anos, começou oficialmente no dia 23 de 
setembro de 1933. Desde então, estamos em 
suas fábricas, junto com os trabalhadores na 
proteção dos direitos da categoria. 

Daqui, participamos 
de todos os movimen-
tos reivindicatórios 
do Brasil, imprescin-
díveis na sociedade, 
a exemplo da conquista do 
13º salário e da redução da 
jornada de trabalho que, aliás, 
conseguimos! Reduzindo de 
48 horas para 44 horas, mudança que entraria na 
Constituição de 1988. É pura paixão. Dói pensar 
na desvalorização dos trabalhadores, na precari-
zação das relações de trabalho. 

Assim como Santo André, esta entidade nunca 
parou e segue lutando e crescendo. E quantos 
enfrentamentos memoráveis. Greve dos traba-
lhadores da Pirelli, em 1961. Passeata pelo 
abono de Natal. Sem falar nas repressões, 
prisões e cassações. Numa grande greve de 
1980, após assembleia, no antigo Estádio 
Jaçatuba, que terminou em passeata. A polícia 
prendeu vários ativistas, entre eles, o diretor do 
Sindicato, José Cicote que seria processado e 

indiciado pela Lei de Segurança Nacional.

São muitos símbolos e memórias. Das assem-
bleias nas portas das empresas, alcançando 
aumentos de PLR, reajustes salariais acima da 
inflação, manutenção de direitos fundamentais, 
mobilizações para forçar os patrões a cumpri-
rem as cláusulas de acordos coletivos, questões 
vitais para a vida dos trabalhadores. Assim, nos 

enche de orgulho olhar 
para trás e ver que um 
dos grandes brilhos des-
ta cidade, reluz na luta e 

conquistas deste 
Sindicato aos tra-
balhadores.  

Que maravilha que 
a história fez Santo 

André ser sinônimo de força, ‘gigantesco viveiro 
industrial, como diz o hino, ‘aos que lutam por 
um ideal’. Mesmo com as  mudanças do padrão 
industrial clássico, com expressiva utilização da 
mão de obra, para um  modelo econômico 
mais diversificado, com destaque ao setor de 
serviços e comercial, não tira a importância da 
indústria que precisa voltar a crescer, não só 
aqui, mas em todo o Brasil.

a você, Santo andré, moradores e 
moradoras, aos que amam e que vivem os 

teus dias, o nosso fraterno abraço, sempre!
parabénS, terra querida!

um dos grandes
brilhos desta cidade, 

reluz na luta e conquistas 
deste Sindicato aos 

trabalhadores

Em 23 de setembro
de 1933, o governo

Getúlio Vargas 
reconhece a

existência
do nosso

Sindicato.

A CONCLAT, Conferência Nacional da Classe 
Trabalhadora, acontece nesta quinta-feira (07), 
no Espaço Hakka, Rua São Joaquim, 460, bairro 
Liberdade, SP, das 10h às 12h. O ato, convoca-
do pelas centrais sindicais, será tanto presencial 
quanto virtual e lançará a “Pauta da Classe Tra-
balhadora 2022”.  A ideia é trazer para o debate 
um modelo de desenvolvimento para gerar em-
pregos de qualidade no Brasil, com crescimento 
dos salários e proteção dos direitos trabalhistas 

e previdenciários. O 
documento também 
alerta para a necessi-
dade de combater a 
fome e às desigual-
dades sociais. No país, conforme a nota publicada 
pelas centrais, “somam 29,1 milhões os desempre-
gados e subempregados e 19 milhões de brasilei-
ros não têm o que comer, enquanto os juros sobem 
a dois dígitos”.

Centrais realizam Conferência da Classe 
trabalhadora e apresentam “Pauta dos 

trabalhadores” contra a fome e o desemprego
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SANto ANdré, 469 ANoS,
UM PoUCo do SINdICAto E do 
MoVIMENto oPErÁrIo NA CIdAdE

A comemoração dos 469 anos de Santo André, nesta 
sexta-feira, 08 de abril, é oportunidade para destacar 
o papel do Sindicato dos Metalúrgicos e do movi-
mento operário em sua história de desenvolvimento 
e progresso. Os tempos iniciais da industrialização, 
dos primeiros trabalhos nas fábricas, foram tempos 
de muita pobreza, longas jornadas de trabalho e pés-
simas condições e vida.

As páginas desta edição do jornal são insuficientes para 
registrar todos os principais episódios das relações en-
tre indústrias e trabalhadores e a história política da 
cidade quanto à militância sindical. No entanto, dentro 
de um contexto de homenagem e memória, confira 
abaixo alguns momentos e companheiros que atua-
ram em conquistas desta terra querida que como bem 
diz o hino: “forja ardente de amor e trabalho”.

Em
2013
a obra
de Tomie
Ohtake, 
Monumento
ao Trabalhador,
foi instalada na 
cidade no aniversário
do Sindicato.

Primeira grande paralisação
de operários - cerca de 150 
tecelões -, que começou no dia 
23 de fevereiro e durou um mês. 
Uma demonstração de coragem 
e resistência contra um grande 
empregador da época.

Greve da Ypiranguinha

No dia 23 de setembro, 
Ministério do Trabalho do 
governo Getúlio Vargas emite 
o documento que reconhece a 
existência do Sindicato, numa 
época que os trabalhadores 
tinham poucos direitos.

Fundação do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André e Mauá

Candidato à prefeitura, Mazzo teve 
a maioria dos votos, com o apoio 
dos sindicatos, na eleição municipal 
de 1947, mas teve o mandato 
cassado por decisão do TSE que 
atendeu os recursos dos partidos 
derrotados que alegaram o fato 
dele ser comunista.

Armando Mazzo: primeiro prefeito 
operário, cassado antes de tomar posse

Presidente do Sindicato, eleito 
deputado federal em novembro 
deste ano, na legenda do Movimento 
Democrático Brasileiro, partido de 
oposição ao regime militar. Em 1979, 
na Câmara, passa a integrar a Comissão 
de Trabalho e Legislação Social.

Benedito Marcílio, representante
dos trabalhadores

Diretor do Sindicato, cassado pelo 
governo militar. Elegeu-se deputado 
estadual por duas vezes, de  1983 a 
1987 e de 1987 a 1991. Deputado 
federal entre 1991 e 1995 e vice-
prefeito de Santo André no período 
de 1993 a 1997.

José Cicote: uma grande 
liderança sindical e política

Por iniciativa do Sindicato, no aniversário de 80 anos da entidade, Santo André ganhou um 
monumento inédito dedicado ao trabalhador e a primeira obra da espetacular artista Tomie 
Ohtake no ABC.

Ao Trabalhador, 
um laço do infinito

Eleito diretor do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André, em 
1984. Conquistou a cadeira de 
deputado estadual pelo PT, em 2010.

Carlos Grana: prefeito 
entre 2013 e 2017

Após o assassinato do então 
prefeito Celso Daniel, em 2002, 
João Avamileno assume o 
cargo e consegue a reeleição 
na disputa municipal de 2004.

João Avamileno no comando

Aos 18 anos, no dia 05 de maio, 
liderando o movimento dos tecelões, 
Constantino Castellani foi assassinado 
na Rua Oliveira Lima. O líder da 
União Operária levou um tiro de fuzil, 
enquanto discursava em frente a fábrica 
de cadeiras Streiff, buscando fortalecer 
a manifestação com a presença de mais 
trabalhadores. 

Morte de Constantino Castellani
1906

1919

1933

1947

1978

1980

2002

2013

2013



O que rola nas Fábricas
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Maxtec

Trabalhadores aprovam PLR
Nesta segunda-fei-
ra (04), em assem-
bleia, os metalúr-
gicos da Maxtec 
aprovaram a Parti-
cipação nos Lucros 
e Resultados (PLR) 
que será paga em 
parcela única no 
dia 11 de abril. 
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Tenneco

Os metalúrgicos e metalúrgicas aprovaram, durante 
assembleia realizada na última sexta-feira (01), a troca 
de feriados negociada pelo Sindicato. Na ocasião, a 
diretoria também informou sobre o agendamento da 
PLR e a pauta de sábados alternados que, atendendo 
a reivindicação dos trabalhadores, será encaminhada 
para a empresa. Confira abaixo como fica o calendário 
na fábrica neste mês de abril:

Troca de feriados é aprovada em 
assembleia 

AgendA de SIndICALIZAÇÃO

ElEIçõES dA 

CIPA
FERRANE
Inscrições:

30/03 a 14/04
Eleição:
15/04
GENOVA 

CONSTRUÇÕES
Inscrições:

08/04 a 22/04
Eleição:
27/04

PRISMATECH
Inscrições:

06/04 a 20/04
Eleição:
28/04

PRISMAGLAS
Inscrições:

06/04 a 20/04
Eleição:
28/04

IND. E COM. DE 
PEÇAS MRS
Inscrições:

27/04 a 13/05
Eleição:
23/05

Órgão oficial do Sindicato
dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá

Presidente: Cícero Firmino (Martinha)
Vice-presidente: Adilson Torres (Sapão)
Diretor responsável: Manoel do Cavaco

O METALÚRGICO

Sede Santo André: Rua Gertrudes de Lima, 202 • Fone: 4993-8999 | Sede Mauá: Av. Capitão João, 360 • Fone: 11 4555-5500

Jornalista responsável: Fábio Bézza - Mtb 53.418
Diagram. e proj. gráfico: ilustracaodigital@gmail.com
Charges e ilustrações: Rice Araújo

Duas décadas depois, funcionários e empresários da As-
sociação Condomínio Industrial Barão de Mauá (ACIBAM), 
foram atendidos com um novo acesso para saída do tra-
balho, a extensão da Rua Aulivieiri Bozzato sentido da 
Avenida Papa João XXIII. A entrega aconteceu nesta se-
gunda-feira (04) e contou com a presença da diretoria do 
Sindicato, junto com o prefeito Marcelo Oliveira e o verea-
dor (PT) Geovane Corrêa que encaminhou, recentemente, 
ofício solicitando a realização desta antiga demanda. 

Vale TransporTe social
O vice-presidente do Sindicato, além de destacar os ben-
efícios na mobilidade urbana, parabenizou a prefeitura 
pelo “Vale Transporte Social”, programa  que deve be-
neficiar cerca de três mil moradores, com viagens gratuitas 
nos ônibus municipais da Suzantur.

MIC. Centro: 06.04
erfilados ranato  07.04

Formigari: 11.04
erfilados ardini  12.04

Na sexta-feira, 01 de abril, funcionários e diretoria do 
Sindicato receberam treinamento de LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados), na sede da entidade. Para o 
consultor e DPO da Cripto, Álvaro César, é necessário 
que empresas, organizações e entidades implantem 
ações para proteger os dados dos associados. “Hoje, 
o Sindicato iniciou mais um importante processo, tre-
inando à sua base e estrutura nos conceitos e nas nor-
mas da LGPD”.  

Os companheiros Gil Baiano e Zóião, 
em condução da assembleia

Da esquerda para direita: Prefeito de Mauá Marcelo 
Oliveira, diretora Ilca Almeida, vice-presidente Adilson 
Sapão, vereador Geovane Corrêa, diretores Saradão e 
Rafael Loyola

Diretor Raposão com os 
trabalhadores da Tenneco

Na produção (turNos)

08/04 (sexta-feira)  Aniversário de Santo André: 

trabalho normal e folga no dia 16/04 (sábado).

14/04 (quinta-feira)  turnos cumprem o horário do 
sábado, 16/04.

15/04 (sexta-feira)   Paixão de Cristo: folga.

17/04 (domingo)  Páscoa: folga do 3º turno.

21/04 (quinta-feira)  Inconfidência Mineira: trabalho 
normal e folga no dia 23/04, sábado.

No admiNistrativo:

15/04 (sexta-feira)  Paixão de Cristo: folga.

21/04 (quinta-feira)  Inconfidência Mineira: folga.

SINdICAto ProMoVE 
A A A   

Após 20 anos de espera, 
trabalhadores da Acibam 

ganham nova saída de veículos

Proteção aos associados: 
treinamento de LGPD no Sindicato

#participe!


