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Editorial

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

Em 9 de julho é comemorado o Dia da Luta Operária 
quando é lembrada a greve de 1917 dos trabalha-
dores do setor 
têxtil contra sa-
lários precários 
e longas jorna-
das de trabalho 
que chegavam a 14 ho-
ras diárias. O levante da 
classe trabalhadora virou 
um marco na trajetória da 
identidade operária e sin-
dical no Brasil.

Um processo de luta que continuou com os sindicatos 
conquistando vitórias que vão desde a Consolidação 
das Leis Trabalhistas até a política de valorização do 
salário mínimo. 

No último sábado, 9 de julho, no simbolismo da data, 
o ex-presidente Lula, o operário que comandou o país 
de 2003 a 2011, esteve em Diadema. Ao falar da ex-
pectativa das eleições, disse que será mais desafiador 
do que quando assumiu a presidência. “Vamos pegar 
o país pior, com inflação e o desemprego maiores. As 
categorias sindicais estão fazendo acordos menores 
que a inflação. E nossa solução é colocar o pobre no 
orçamento e o rico no imposto de renda”.  

Ao unirmos  o passado do movimento operário do 
qual o próprio Lula e tantas outras lideranças sindicais 

são frutos, com a caminha-
da atual de quem se le-
vanta contra a miséria, in-
flação, desemprego e todo 
mal-estar social causado 
na população, encontra-
mos o mesmo traço de luta 

dos operários e 
operárias que 
fizeram história.

A mArcA dos 
operários no BrAsil

Um processo de luta que 
continuou com os sindicatos 

conquistando vitórias que vão 
desde a Consolidação das Leis 
Trabalhistas até a política de 
valorização do salário mínimo
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Trabalhadores tomam as ruas de 
São Paulo na greve geral de 1917

Foto: wikipedia.

Emprego, igualdade social, educação de qualidade, saúde e 
uma vida melhor para todos os brasileiros. São essas diretrizes 
que me movem pela construção de um Brasil melhor. O nosso 
país precisa voltar a sorrir, resgatar a esperança de dias melhores. 
Desde de 2019, vivemos em um país tomado pelo obscuran-
tismo, com mais de 33 milhões de pessoas passando fome. 
Estamos devastados pela desigualdade social, pela inflação 
alta, pelo clima de insegurança e pelas diversas tentativas de 
desgastar a democracia. 
Ao desenvolver junto com o Lula as diretrizes para o seu 
governo, deixei claro que, em primeiro lugar, deveria estar 
a geração de emprego, a valorização do salário mínimo e a 
aposentadoria. Esses são os principais temas a serem prioriza-
dos porque o trabalhador precisa de emprego, de um salário 
justo e o melhor à sua família. 
Não podemos tratar os brasileiros com pão e água. Precisa-

mos dar ao nosso povo dignidade, qualidade de vida, reduzir 
a desigualdade social, dar melhores condições aos nossos 
idosos. Nunca seremos um país desenvolvido se não con-
seguirmos colocar esses objetivos em prática. 
Mais do que nunca, precisamos reconstruir o país e resgatar 
a esperança. Os brasileiros, conhecidos pela alegria, estão 
sem perspectiva, não sonham mais, estão desiludidos e de-
sacreditados. 
Transformar o país é a nossa obrigação e não apenas dos políti-
cos, mas de toda a sociedade por meio do voto e das escolhas 
que faz. Precisamos parar de retroceder. Para isso, o voto é a 
nossa melhor resposta.  O Brasil precisa dar um basta na fome, 
no desemprego, na inflação, no endividamento e no desalento 
das famílias.
Vamos juntos mudar o Brasil. Vamos escolher a reconstrução 
em vez da destruição. O povo brasileiro merece voltar a sorrir.

Um Brasil para todos!

Paulinho da Força
Deputado federal

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

SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ

CANAL 8 E 990 HD DA VIVO, 
CANAL 9 DA CLARO/NET

TODA QUINTA-FEIRA, DAS 18H30 
ÀS 19H30 NA ECO TV ABC

E no Facebook/ecotvabc
AO VIVO COM AS NOTÍCIAS 

DOS TRABALHADORES

inFlAÇÃo AlTA ArreBenTA
o Bolso do TrABAlHAdor 

De acordo com os dados do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado na sexta-
feira, 08 de julho, pelo IBGE, a inflação puxada pelo 
preço dos alimentos subiu 0,67%, após variação de 
0,47% no mês anterior. É a maior taxa para um mês 
de junho desde 2018, quando ficou em 1,26%. No 
ano, a inflação acumulada é de 5,49% e, nos últimos 
12 meses, sacrificando a população e inviabilizando a 
economia com 11,89%.

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

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511972322277
https://www.facebook.com/ECOTVABC/


“Dr. Elvécio Firmino Batista, esta enti-
dade sindical não teria alcançado tanto 
sucesso em ações judiciais e representa-
tividade da categoria metalúrgica sem 
a sua dedicação técnica e colaboração. 
Que as novas gerações tenham a ins-
piração no seu talento, bom caráter e 
profissionalismo”, diz a 
placa em homenagem 
ao histórico advogado 
e assinada pelo presi-
dente do Sindicato e da 
Associação dos Aposen-
tados, Cícero Martinha.
Emocionado, Dr. Elvécio agradeceu o 
carinho. A honraria aos seus 40 anos de 
trabalho no Sindicato aconteceu na man-
hã da quinta-feira, 07 de julho e reuniu 
toda  diretoria e funcionários na sede da 
entidade.

Matéria de Capa
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em diAdemA, lUlA FAlA soBre A clAsse 
TrABAlHAdorA, comBATe A misÉriA e 
conGresso com neGros e mUlHeres

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
participou neste sábado (09), de ato público 
em Diadema. Numa lotada Praça da Moça, 
Lula, que vem viajando pelo país, ao lado do 
ex-governador de São Paulo Geraldo Alck-
min, falou sobre a crise econômica e as de-
mandas sociais.
Evento contou com as lideranças regionais 

dos partidos que compõem a coligação Va-
mos Juntos pelo Brasil: PT, PCdoB, PV, PSOL, 
PSB, Solidariedade e Rede, além de nomes 
como Fernando Haddad, Guilherme Boulos 
e Márcio França.  
Abaixo, O Metalúrgico separou algumas fa-
las e assuntos tratados por Lula em seu dis-
curso em Diadema. 

DR. ELVÉCIO COMPLETA 40 ANOS DE SINDICATO

Dr. Elvécio, um 
exemplo de 
companheirismo e 
dedicação em defesa 
dos trabalhadores

Dr. Elvécio com a diretoria da
Associação dos Aposentados e Pensionistas

Com departamento Jurídico
e toda diretoria

Respeito e 
reconhecimento 

carinhoso por 
parte dos 

funcionários do 
Sindicato

Prestigiado
pela presidência 

e diretoria 
executiva

A irresponsAbilidAde do governo que ignorA o 

desemprego, que gerA fAltA de dinheiro e misériA:

“Já provamos que aumento de salário não faz mal para ninguém. Já prova-

mos que comer bem não faz mal para ninguém. Já provamos que pobre tem 

direito, que trabalhador tem direito porque aqui nem eu nem vocês fizermos 

opção para gostar da pobreza, para gostar da miséria. O que a gente quer é 

acabar com a pobreza, acabar com a miséria”.

Combater a fome país:
“A gente não quer passar fome, a 
gente não quer comer do pior. Te-
mos a obrigação de mudar a história 
desse país a bem dos nossos filhos 
e netos.(…)  Vamos ser eleitos para 

tomar conta do povo brasileiro”.

Mais deputados negros e Mulheres no legislativo 
“Talvez esse ano a gente eleja a maior bancada da história do Congresso de negros e negras nesse país”.

Brasil de volta ao mapa da fome:

“33 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer, que 105 
milhões de pessoas têm algum problema de insuficiência alimentar. 
Como é que se explica num país que é o terceiro produtor de alimento 
do mundo ter gente indo dormir sem comer, que as pessoas precisam 
enfrentar fila pra pegar um osso pra levar pra casa?”

Recebendo 
a placa das 
mãos do 
Dr. Marcelo 
Firmino, junto 
com Cícero 
Martinha



O que rola nas Fábricas
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Bellis

O acordo de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) 
de R$ 1.212,00 foi aprovado pelos trabalhadores na Bel-
lis, em Mauá, durante assembleia coordenada pelos as-
sessores Gil Baiano, Zoião e Zé Maria, na quarta-feira, 06 
de julho.
A forma de pagamento será da seguinte maneira: em 
duas parcelas, sendo a primeira no dia 29 de julho e a 
segunda agendada para 30 de dezembro de 2022. Os 
assessores também intensificaram a campanha de sin-
dicalização para o fortalecimento da categoria na busca 
de conquistas e defesa de direitos. 

Os trabalhadores na TC Pellegrini, em Santo André, apro-
varam a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) negoci-
ada pelo Sindicato no valor de R$ 1.220,00, em assembleia 
realizada na quarta-feira, 29 de junho, conduzida pelos as-
sessores Maritaca e Dudu. 
Eles recebem a primeira parcela de R$ 610,00 no dia 10 de 
agosto, enquanto a segunda de R$ 610,00 será paga dia 10 

de dezembro de 2022. “A vitória só é possível com o apoio 
e união de todos os trabalhadores por meio do Sindicato, 
por isso, a importância em ficar sócio”, comenta Maritaca.

METALÚRGICOS APROVAM PLR 
Scórpios

TC Pellegrini

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, jun-
to com os companheiros e companheiras, está mobilizado 
para garantir direitos e compromisso por parte da direção 
da Scórpios sobre a negociação de PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados). 
“Cobramos posicionamento da empresa para o paga-
mento de PLR”, diz o diretor-executivo Osmar Fernandes 
que agendará uma assembleia com o objetivo de criar 
uma comissão de trabalhadores para discutir a pauta com 
a empresa.
“É muito importante que o trabalhador entenda que os 
direitos e conquistas são frutos da mobilização e organi-
zação dentro do chão de fábrica através das lutas sindi-
cais. Como costumo dizer, sem luta, não há conquista”, 
afirma Osmar. 

SINDICATO REALIZARÁ 
ASSEMBLEIA COM 
TRABALHADORES 

PARA DISCUTIR PLR

PROPOSTA DE PLR É APROVADA

eleiÇões dA 

cipA
ARGOS INDUSTRIAL

Inscrições:
27/06 a 11/07

Eleição:15/07
NOVELIS

Inscrições:
21/06 a 05/07

Eleição: 20/07
SCÓRPIOS
Inscrições:

30/06 a 14/07
Eleição: 20/07

ENGEmET mETALÚRG.
Inscrições:

29/06 a 13/07
Eleição:22/07

FERRAmENT. GASPEC
Inscrições:

08/07 a 22/07
Eleição:09/08

DOLOmIT mOTORES
Inscrições:

19/07 a 08/08
Eleição:12/08

RODRILON DIESEL
Inscrições:

19/07 a 06/08
Eleição:12/08

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!

Companheiro Maritaca em condução da assembleia

Companheiros e Companheiras da Bellis em assembleia

Diretor-executivo 
Osmar Fernandes Fo
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O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá repudia o assassinato político de Marcelo 
Arruda, guarda municipal, diretor do Sindicato dos 
Servidores Públicos do município e tesoureiro do 
PT em Foz do Iguaçu. 

Marcelo comemorava  o aniversário de 50 anos e 
foi morto pelo fato de ser petista e homenagear a 
campanha do ex-presidente Lula na própria festa. 

Um crime que teve repercussão mundial devido ao ódio e violência imposta à 
vítima, aos familiares e amigos por um fanático e terrorista bolsonarista, o policial 
penal federal Jorge José da Rocha Guaranho que invadiu a festa aos gritos de 
“Aqui é Bolsonaro” em apoio ao presidente da República. 

SOLIDARIEDADE
Em nome da presidência do Sindicato, diretoria e funcionários, fica registrada a 
nossa solidariedade aos familiares do Marcelo, que deixa a mulher e quatro filhos, 
entre eles, uma filha de poucos meses de vida.

NOTA DE INDIGNAÇÃO 
E REPÚDIO AO 

ASSASSINATO DO PETISTA 
MARCELO ARRUDA

nesTe dominGo 
Tem TrUco!

Torneio de 
TrUco Trio

no sindicATo

TroFÉU e 
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:

A partir das 9h
na sede.

PARTICIPE!
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