
Edição 1182•29 de junho de 2022

O METALÚRGICO
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

www.metalurgicosantoandre.org.br

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



Editorial

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

Companheirada, na matéria de capa desta edição 
chamamos atenção para uma evidência que, preocu-
pantemente, muitos ainda não atentaram: precisamos 
de representantes dos trabalhadores no Congresso 
Nacional e nas Assembleias. Presidente e governador 
à parte, é de extrema importância olharmos para os car-
gos de deputado federal, deputado estadual e senador.

Numa democracia forte, com instituições se respei-
tando, o legislativo 
é o porta voz da 
população, é lá 
que temos as 
leis debatidas e apro-
vadas. Assim sendo, a 
classe trabalhadora, de-
pois de tantos direitos 
perdidos e retrocesso 
nos últimos anos, necessita reforçar a luta por mais 
empregos, ofertas de trabalhos dignos, dizer não a 
precarização dos serviços e ter uma política de au-
mento real do salário mínimo. 

Vamos aproveitar o momento que a Constituição nos 
oferece que é a eleição. Sempre lembrando que ser 
cidadão e cidadã é algo permanente num regime 
democrático, é uma atitude exercida todos os dias. 

É importante destacar isso para não cairmos no falso 
oba oba de festa da democracia apenas em eleições. 

Festejamos a democracia a qualquer hora, nas assem-
bleias, nas negociações de PLR, nas greves, na con-
venção coletiva e em todo movimento sindical. Quan-
do exigimos de quem elegemos compromisso com as 
necessidades básicas da população: saúde, trabalho, 
educação, segurança, desenvolvimento em harmonia 

com o meio ambiente.  A 
democracia é festejada 
em todos os atos pos-
síveis de serem exercidos 
num regime republicano.

Contudo, é claro 
que votar, ir até 
a urna no dia 02 

de outubro e se 
manifestar no que acredita é um momento especial 
na nossa caminhada por um Brasil melhor, mas não é 
o único trunfo, o máximo da cidadania é agora, mas 
temos que exercer os valores democráticos todos os 
dias. Fazendo isso: impossível não ter consciência no 
momento do voto.

Conte com a luta do nosso Sindicato.
O forte abraço fraterno desta presidência, sempre!

Numa democracia forte, com 
instituições se respeitando, 

o legislativo é o porta voz da 
população, é lá que temos as
leis debatidas e aprovadas.

O VOTO E A DEMOCRACIA 
DE TODOS OS DIAS;
É SIM OU NÃO AOS

DIREITOS CONQUISTADOS
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Pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual 
mostra o ex-presidente Lula (PT) na liderança com 
47,7% dos votos válidos. Bolsonaro (PL) aparece 
com 36,6% e Ciro Gomes (PDT) marca 8%, com-
pletando a pontuação dos três primeiros coloca-
dos. Na sequência, Simone Tebet (MDB) tem 3%, 
André Janones (Avante) 2% e Pablo Marçal (PROS) 
1%. Brancos, nulos e aqueles que dizem que não 
votarão em nenhum são 6% e indecisos 2%. O le-
vantamento foi divulgado nesta segunda (27) e rea-
lizado por telefone entre os dias 24 e 26 de junho. 

Lula tem 47,7% 
dos votos válidos 
em pesquisa do 
BTG Pactual 

É TRUCO!
TORNEIO DOS METALÚRGICOS 
ABRE INSCRIÇÕES
O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá abre 
inscrições para o Torneio 
de Truco Trio que será 
realizado na sede da 
entidade no dia 17 de julho.

PRêMIAÇÕES
DO 1º AO 3º 
COLOCADO

(11)97522-4886

Inscrição gratuita para sócios do Sindicato e da Associação

4993-8999, falar com 
Vânia ou Andréia. 

MAIORES INfORMAÇÕES:

DIA MUNDIAL DO ORGULHO LGBTQIA+
A LUTA POR RESPEITO, IGUALDADE E AMORDE JUNHO

28



Matéria de Capa
     

AS ELEIÇÕES QUE
MOVEM O fUTURO
DOS TRABALHADORES
E TRABALHADORAS

Há cenas que já se banalizaram no dia a dia do Brasil 
sobre a relação capital e trabalho. Trabalhadores sem 
carteira assinada e ‘por conta própria’, enfrentando jor-
nada de longas horas, com contratos terceirizados ou 
informais, recebendo baixos salários, vivendo em alta 
rotatividade e expostos ao risco social numa completa 
vulnerabilidade e precarização. Um quadro desolador.

Num país em que bicos e sistemas ‘uberizados’ vi-
ram a rotina de serviços da maioria das pessoas, cum-
prindo metas, acumulando tarefas e dizendo adeus a 
qualidade de vida, o momento das eleições se torna 
crucial para mudanças de cenário. 

O futuro melhor da classe trabalhadora está no 
voto. É preciso ter representantes dos trabalhadores 
para não ter um Congresso patronal que só cumpre 
a exigência do empresariado e atua no desmanche 

de direitos sociais - e ainda usa a desculpa de mo-
dernização -, colocando direitos e conquistas dos 
trabalhadores junto com os movimentos sindicais 
como causa de impedimento de desenvolvimento 
econômico.

No dia a dia, o movimento sindical luta e defende os 
trabalhadores contra o projeto que traz o lema: mais 
batente, menos direitos e salários precários. Mas para 
frear a proliferação de leis que sustentam trabalhos 
informais, sem direitos e sem benefícios é com parla-
mentares compromissados.

Ainda é tempo de reagir. É tempo de mudar através 
do voto, do contrário mais um longo período de in-
certezas e sofrimentos aos trabalhadores e traba-
lhadoras. A seguir, alguns direitos que foram enter-
rados pelos últimos governos.
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O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá lamenta o falecimento do compa-
nheiro Rossini, nesta terça-feira, 28 de junho. 
Morador da Vila Lucinda, em sua trajetória teve uma atuação na vida social e política de Santo 
André. Marcou presença na Juventude Operária Católica, antes de migar para o movimento 
estudantil. Trabalhou na Mecânica Abril, participou 
da diretoria do Sindicato e atuou no departamento 
de Comunicação. 
 “Queremos deixar aqui a nossa homenagem ao 
querido Rossini que deixa um legado de lutas junto 
com o movimento sindical. Nossos sentimentos e 
solidariedade à família e aos amigos”, lamentou o 
presidente Cícero Martinha. 
Nascido na cidade Palmares, em Pernambuco, 
Rossini era casado com a professora Silvana Caires. 
Há um ano realizaram o sonho de ter um filho: o Felipe.

EX-DIRETOR ROSSINI HANDLEY MORRE AOS 
49 ANOS E DEIXA EXEMPLO DE LUTA E AMOR
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Devastação dos empregos com carteira 
assinada. Milhões de trabalhadores vivem 
na informalidade, sem nenhum direito.

ALGUNS DIREITOS PERDIDOS NOS ÚLTIMOS TEMPOS

A aposentadoria que antes tinha um 
ganho real no benefício, hoje, nem cobre 
a inflação. 

Homologação da rescisão contratual era feita
pela empresa diante do sindicato da categoria
do dispensado. Atualmente, pode ser direto
com o patrão. Por meio da garantia da
Convenção Coletiva, os Metalúrgicos
de Santo André e Mauá ainda tem
essa conquista.

Em ação sindical: Rossini com 
Cícero Martinha, Tatiana Firmino 
e Vinicius Russarty

Família: com a 
mulher Silvana 
e o filho Felipe



Na quinta-feira, 23 de junho, encerrou Campanha do 
Agasalho do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá em parceria com a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas, que contou com partici-
pação de toda diretoria e funcionários das entidades. 
“Promover valores sociais como a solidariedade é 
um papel que o nosso Sindicato sempre procura no 
dia a dia das atividades. Por isso, além da importân-
cia dessa arrecadação de roupas, mantas, pares de 
botas e todas as peças para aquecer no frio, destaco 

o papel em motivar as pessoas, empresas e órgãos 
públicos em praticar atitudes solidárias”, comenta o 
presidente do Sindicato Cícero Martinha.

Destinação Da arrecaDação
Em Santo andré: 

Comunidade Titãs, no Jardim Magali; Ação social da 
igreja Avivamento Bíblico, no Sacadura Cabral.

Em mauá:  
Entrega no bairro Salgueiro.

UMA dAS principAiS 
VAntAgenS 

da farmácia de 
manipulação é que 
o medicamento é 
preparado de forma 
personalizada

O que rola nas Fábricas
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na manhã da terça-feira, 28 de junho, os companheiros 
na Perfilados Nardi aprovaram a proposta de PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados), em assembleia, no valor 
de r$ 1.100,00. 
Os assessores gil Baiano e Zóião contam que a primeira 
parcela de r$ 550,00 será paga em 31 de outubro e a se-
gunda, no dia 28 de abril de 2023, conforme metas acor-
dadas pela empresa, trabalhadores e sindicato. 

Além da apresentação da negociação, a importância do 
fortalecimento da luta dos metalúrgicos por meio da filia-
ção ao Sindicato também foi debatida com a categoria.

Perfilados Nardi

TRABALHADORES APROVAM PLR

Gil Baiano e Zóião realizam assembleia Fo
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CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE
EM STO. ANDRÉ - REDE CREDENCIADA

Aproveite mais este benefício oferecido pelo SINDICATO!

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

Mais informações na Sede do 
Sindicato ou pelos telefones:

Planos a partir de R$ 105,00 mensais!

ELEIÇÕES DA 

CIPA
HYDRO EXTRUSION

Inscrições:
08/06 a 22/06

Eleição:
07/07

FUNDIÇÃO DE 
METAIS CHUÍ

Inscrições:
09/06 a 23/06

Eleição:
06/07

NOVELIS
Inscrições:

21/06 a 05/07
Eleição:
20/07

SCÓRPIOS
Inscrições:

30/06 a 14/07
Eleição:
20/07

ENGEMET 
METALÚRGICA

Inscrições:
29/06 a 13/07

Eleição:
22/07

ARGOS INDUSTRIAL
Inscrições:

27/06 a 11/07
Eleição:
15/07

parceria do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André 
e Mauá Associação dos Aposentados e pensionistas e a 
Farmácia Beleza Saúde Manipulação e Homeopatia permite 
que os associados tenham 20% de descontos, além de frete 
grátis nas compras acima de r$ 100,00. 
“No nosso trabalho, oferecemos o medicamento individua-
lizado, atendemos em cima do que a pessoa precisa, seja na 
quantidade de cápsulas, na dosagem e na especialidade, 
reduzindo bastante o que custo que seria gasto numa dro-
garia”, diz o sócio-proprietário Sérgio Quio ao comentar as 
diferenças entre farmácia de manipulação e drogaria 
para o presidente da Associação cícero Martinha, “o con-
vênio com a farmácia, assim como da Plena Saúde, ajuda 
os associados, aposentados e pensionistas no acesso aos 
medicamentos, gerando economia no orçamento das 
famílias”, destaca. 

CAMPANHA DO 
AGASALHO É 
ENCERRADA COM 
ÓTIMA ADESÃO 
SOLIDÁRIA

Convênio do Sindicato garante 
20%  de  descontos em remédios, 

suplementos e vitaminas manipuladas 20% DE DESCONTO
PARA SÓCIOS DO SINDICATO

(11) 99452-5804 | (11) 3624.4670 | (11) 3895.4670

•Fórmulas para Humanos
•Florais  •Homeopatia
•Fórmulas Veterinárias

ACIMA DE 100,00
FRETE GRÁTIS

www.belezasaude.com.br
rua das paineiras, 459 - Bairro Jardim

Santo André

fARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO


