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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

Desde a sua fundação em 1933, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André e Mauá luta na ga-
rantia de direitos e na busca de conquistas à cate-
goria. Entre tan-
tas vitórias, tem 
uma que é funda-
mental, acontece a 
cada dia, a todo momento 
quando um metalúrgico ou 
metalúrgica se sindicaliza, 
fica sócio da entidade. É a 
conquista do trabalhador 
consciente dos desafios frente à onda de precari-
zação do trabalho no Brasil.

Mesmo assim, diante de tantos ataques sofridos 
nos últimos anos, seguimos conquistando melho-
rias, graças àqueles que mantém as portas da enti-
dade funcionado. Por isso, quando um associado 
ou associada entrar no Sindicato é preciso estender 

um tapete vermelho para que passem. 

O trabalhador que é sindicalizado tem a consciên-
cia que pensar nele, é pensar nos interesses do 

coletivo, na sociedade, no 
enfrentamento dos desa-
fios do mundo do trabalho 
e da chantagem patronal, 

no Brasil sem o desas-
tre do desemprego, 
sem a elevação de ju-
ros, sem miséria.

São fatores como o sucesso das negociações de 
PLR, das cláusulas sociais e econômicas da Conven-
ção Coletiva, além da incansável ação de sindicali-
zação que é realizada nas portas das fábricas que 
impulsionam o número de novos associados. 

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

Quando um associado
ou associada entrar 

no Sindicato é preciso 
estender um tapete 

vermelho para
que passem

SINDICALIZADOS MANTÊM 
A CHAMA DA LUTA DOS 

METALÚRGICOS
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É truco! Seis! Nove! Doze! Foram as 
palavras mais faladas, num repertório 

de diversão e gritaria, como pede o clima do jogo, no salão da sede do 
Sindicato que, em parceria com Associação dos Aposentados, realizou neste 
domingo (18), o torneio de Truco Trio.  

Para o diretor do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer Osmar Fernandes 
o evento celebra a retomada de atividades. “É o primeiro que realizamos após 
o momento mais crítico da pandemia que tirou a vida de mais de 670 mil 

brasileiros, entre os mortos, amigos e companheiros aqui 
do Sindicato”. 

Já o presidente Cícero Martinha agradeceu a partici-
pação e apoio dos sócios. “A defesa dos direitos e 
as conquistas se devem aos associados que mantém 
essa entidade histórica funcionando e nos permite 

momentos de confraternização como esse”.

O vereador e pré-candidato a deputado estadual pelo 
Solidariedade Neycar participou da abertura e falou sobre a importância de 
eleger quem apresenta propostas à classe trabalhadora.

TORNEIO DE TRUCO TRIO:
a confraternização é
a grande campeã!

Com apoio dos associados e das empresas, atividade 
marca retomada de eventos presenciais do Departamento 

de Esporte, Cultura e Lazer

Os integrantes do Sequelados, André, 
Joaquim (Codorna) e Bertoni, da empresa 
Marelli, comemoraram o título. “Pode fazer 
outro que voltamos para ser campeão”, brinca 
Codorna. Ainda no clima da brincadeira. 
“Não foi difícil não” diz André. “Parabéns ao 
Sindicato pela realização”, finaliza Bertoni.  

FALA CAMPEÃO!

Vice-campeão: Locomotive, 
da Jardim Sistemas, com os 

companheiros Leonardo, Sandro 
e Josuel. 

3º lugar: Vem Marrecos, da Marelli, 
com os companheiros Rodrigo, 
Fernando (Micail) e Cézar. 

1º

3º

2º



O Brasil não voltou ao mapa da fome como con-
sequência exclusiva do período de pandemia, 
o brasileiro ficou mais pobre por questões de 
administração do governo federal, é o que 
aponta o estudo internacional feito pela Niels-
en Media Research em cem países.

As informações são do jornal Folha de S. Paulo 
desta segunda-feira (18). Segundo a matéria, 
as decisões de reduzir o investimento público  
e barrar o Bolsa Família afetaram o poder de 
compra. A renda média caiu de R$ 2.823, em 
2019, para R$ 2.613, de acordo com o IBGE. 

O estudo também mostra que verbas destina-
das a iniciativas de apoio ao bem-estar social, 
em áreas como trabalho, habitação, saneamen-
to e cultura despencaram. São dados que escan-
caram a tragédia econômica que vive o povo.

Matéria de Capa
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É PRECISO LUTAR CONTRA
O ASSÉDIO SEXUAL E MORAL
A exemplo do que se viu no escândalo de assédio 
sexual da Caixa Econômica Federal, envolvendo di-
rigentes do banco e, principalmente, o ex-presidente 
Pedro Guimarães que, segundo relatos encaminha-
dos para investigação do Ministério Público Federal, 
tinha um comportamento abusivo com as funcioná-
rias, houve um crescimento no número de denúncias 
nos últimos anos.

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, entre 2019 
e 2021, foram registrados 3.049 processos de assédio 
sexual e 52.936 de assédio moral nas Varas de Traba-
lho pelo país. Já o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
contabilizou um aumento de 51,4% em denúncias por 
assédio moral na Grande São Paulo nos dois primei-
ros da pandemia da Covid-19. Foram 554 queixas em 
2021, contra 366 em 2020. 

São dados que confirmam que casos de repercussão 
como da Caixa não são exceções e pertencem a uma 
realidade criminosa de total agressão aos direitos da 
mulher, bem como no episódio do anestesista preso 
por estupro de paciente no Rio de Janeiro.

Na luta e na busca de um ambiente seguro, agradável 

e saudável, o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá por meio dos departa-
mentos Jurídico e da Mulher se apresenta no 
enfrentamento ao assédio moral e sexual. 

Coordenador do Departamento Jurídico, Dr. 
Marcelo Firmino explica a diferença entre assédio 
sexual e moral no ambiente de trabalho. “Enquanto o 
assédio moral é uma violência psicológica por meio de 
uma atitude abusiva, que expõe trabalhadores a situa-
ções humilhantes, o assédio sexual é um constrangi-
mento sofrido por uma conduta de objetivo sexual 
que, como regra, o agressor usa a posição hierárquica 
ou influência para obter o que deseja. Ambos afetam a 
dignidade e os direitos”, analisa o advogado. 

A diretora do Departamento da Mulher Ilca Almeida 
alerta para o combate coletivo de toda sociedade. “A 
trabalhadora vítima do crime de assédio sexual fica 
envergonhada, constrangida e ainda se acha culpada. 
Diante dessa situação, tem medo de denunciar supe-
riores ou alguém muito próximo do seu convívio. Por 
isso, qualquer trabalhador que presenciar esse crime 
deve denunciar!”. 

Há 104 anos nascia Nelson 
Mandela: ex-presidente sul-
africano, ganhador do No-
bel da Paz e um dos mais 
poderosos ícones na luta 
contra o apartheid,  um re-
gime de discriminação racial 
na África do Sul.
Instituído pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
desde novembro de 2009, o 
dia 18 de julho é reconhe-
cido como o Dia Internac-
ional de Nelson Mandela. A entidade destaca que, 
ao homenagear uma liderança que é símbolo da 
cultura de paz, liberdade e luta pela democracia, 
torna a data uma oportunidade para inspirar as 
pessoas a agirem por mudanças.
Madiba, nome do clã do qual ele pertencia e era 
carinhosamente chamado, foi preso político e en-
frentou 27 anos de cárcere para depois, em 1994, 
ser o primeiro presidente negro da história da 
África do Sul.

BOLSONARO DEIxA 
PAíS MAIS POBRE, DIz 
LEvANTAMENTO

DIA DE NELSON 
MANDELA

celebrado 
nesta segunda, 
18 de julho

RENDA 
MÉDIA DOS 
BRASILEIROS 
CAIU

“Por isso, qualquer trabalhador que 
presenciar esse crime deve denunciar!”



Eleição 
de Cipa 

na Argos

O que rola nas Fábricas
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•	Sem	limites	
de idade para o 
titular e o cônjuge

AGORA VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
JÁ TÊM UM PLANO DE SAÚDE

FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO
COM 20% DE 

DESCONTO
PARA SÓCIOS DO 

SINDICATO

ACIMA DE 100,00 FRETE GRÁTIS
Rua das Paineiras, 459 - Bairro Jardim / Sto. André

• Fórmulas para Humanos
• Florais
• Fórmulas Veterinárias
• Homeopatia

CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE EM STO. ANDRÉ - REDE CREDENCIADA

Planos a partir de 
R$ 105,00 mensais!

• Consultas em Centros Médicos 
próprios e Rede Credenciada
• Planos Individual e Familiar
• Sem Coparticipação

(11) 4993-8999 (11) 97522-4886
Mais informações na Sede do Sindicato ou pelos telefones:

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

TODA QUINTA-FEIRA, 
DAS 18H30 ÀS 19H30 

NA ECO Tv ABC

SINDICATO AO VIVO 
COM AS NOTÍCIAS DOS 

TRABALHADORES

Em assembleia realizada pelo Sindicato na tarde da 
sexta-feira, 15 de julho, os metalúrgicos e metalúrgicas 
na Refriac aprovaram por unanimidade o acordo de PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados). 
Pagamento será feito em parcela única no dia 15 de 
outubro de 2022.  O companheiro Maritaca, que co-
ordenou a ação sindical, reforçou a importância da sin-
dicalização para conquistas de melhorias. “Para seguir 
nesse caminho de defesa dos interesses econômicos e 
sociais dos trabalhadores, na busca por salário digno 
e melhores condições de trabalho é fundamental ser 
sócio do Sindicato”. 

RefriacArgos

Na sexta-feira, 15 de julho, trabalhadores na Argos, em 
Mauá, elegeram a nova Comissão Interna de Prevenção 
e Acidentes (CIPA). O Sindicato por meio do assessor 
Zé Maria acompanhou o processo de eleição. “Os com-
panheiros participaram ativamente da votação”.
Os Metalúrgicos de Santo André e Mauá parabenizam 
os cipeiros eleitos e reforçam a importância de defender 
e discutir as questões da promoção da saúde e segu-
rança do trabalho dentro da fábrica.

SINDICATO ACOMPANHA 
ELEIÇÃO DE CIPA

TRABALHADORES APROvAM PLR

No dia 7 de julho, ocorreu na Hydro a eleição de Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). O 
Sindicato parabeniza os trabalhadores e destaca a im-
portância de escolher candidatos comprometidos com 
os interesses da categoria. Dos sete eleitos, cinco são 
sócios do Sindicato.

Hydro

PARABÉNS AOS CIPEIROS ELEITOS

Colnaghi

Nesta segunda-feira (18), os trabalhadores na Colnaghi, 
em Mauá, na reunião intermediada pelo Sindicato com a 
direção da empresa, aceitaram a proposta de renovação 
da jornada de trabalho em sábados alternados.
Segundo os assessores Gil Baiano e Zóião, o acordo tem  
vigência de dois anos e abrange parte dos funcionários 
que são os horistas.  

ACORDO DE SÁBADOS 
ALTERNADOS APROvADO

Trabalhadores na Colnaghi

Companheiros em participação na assembleia
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CIPA
NOVELIS
Inscrições:

21/06 a 05/07
Eleição:
20/07

ScórpIOS
Inscrições:

30/06 a 14/07
Eleição:
20/07

ENgEmEt mEt.
Inscrições:

29/06 a 13/07
Eleição:
22/07

FErrAmENt. gASpEc
Inscrições:

08/07 a 22/07
Eleição:
09/08

SILmAFEr
Inscrições:

01/07 a 15/07
Eleição:
27/07

DOLOmItI mOtOrES
Inscrições:

19/07 a 08/08
Eleição:
12/08

rODrILON DIESEL
Inscrições:

19/07 a 06/08
Eleição:
12/08

1º Titular: Robson Nascimento 36 votos
2º Titular: Francisco Pereira 26 votos
3º Titular: Paulo Henrique 23 votos
4º Titular: Francisco Edson 21 votos 
1º Suplente: Charles Brasil 19 votos
2° Suplente: Janilson de Jesus 4 votos
3º Suplente: Octavio vieira 9 votos 

1º Titular: Leonardo 17 votos  
2º Titular: valdir 6 votos
Suplente: Wendel 15 votos
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