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Na manhã do dia 11 de agosto, duas cartas em de-
fesa da democracia e do povo brasileiro, com milhares 
de assinaturas foram lidas na Faculdade de Direto da 
USP, no Largo de São Francisco, em São Paulo. Um 
dos manifestos tem apoio de 107 entidades, entre 
movimentos sociais, 
sindicatos e em-
presas. O outro, 
já ultrapassa um 
milhão de assinaturas, 
contando com oito presiden-
ciáveis. O atual presidente 
não assinou. 

As leituras e o ato ocorrem 
após sucessivos ataques do governo contra o sistema 
eleitoral, às urnas eletrônicas e as instituições. Não 
nos enganemos, golpes do ponto de vista legislativo 
já foram dados, as eleições já não caminham na nor-
malidade, com a PEC (Proposta de Emenda Constitu-
cional) nº 001 que aqui é inconstitucional, desrespei-
tando as leis de responsabilidade fiscal e eleitoral. 
Vamos lá! Às vésperas da eleição, o governo que, 
em quatro anos de mandato, nada fez para reduzir a 
desigualdade, agora distribui auxílios que, aliás, vão 
até dezembro, depois já era. 

É importante destacar que defender a democracia é 
lutar pela comida na mesa de toda população deste 
país, que sendo o grande produtor de alimentos, tem 
um presidente  que, desde o começo do mandato, 

só pensa em atacar as entidades, ignorando medidas 
para combater a fome. 

“Nossa consciência cívica é muito maior do que ima-
ginam os adversários da democracia. Sabemos deixar 
ao lado divergências menores em prol de algo muito 

maior, a defesa da ordem 
democrática”, diz um trecho 
da carta intitulada aos bra-
sileiros e brasileiras.

Daí a necessidade des-
ta união para recons-
truir um país com-
prometido com o 

combate à pobreza e 
as desigualdades sociais. Por isso, o momento é de 
maior mobilização, ir para as ruas e explicar o que 
as cartas dizem, que com a democracia sob ameaça, 
não há estabilidade política, muito menos segurança 
econômica.  

AOS PAIS, COM AMOR E GRATIDÃO

Neste último domingo foi o Dia dos Pais, deixamos 
aqui o nosso abraço fraterno e de carinho e respeito 
a todos os pais. E não nos esqueçamos, paternidade 
é um cuidado, paternidade é proteção à família, um 
companheirismo sem fim. 

Conte com a luta do nosso Sindicato. O abraço 
forte e fraterno desta presidência, sempre!
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Defender a democracia é lutar pela 
comida na mesa de toda população 

deste país, que sendo o grande 
produtor de alimentos, tem um 

governo que, desde o começo do 
mandato, só pensa em atacar as 
instituições, ignorando medidas 

para combater a fome.

Cadê O leite? População deixa alimentos na boca do caixa

CARTAS NAS RUAS
E NA DEFESA DO POVO 

BRASILEIRO

Levantamento faz parte de uma mostra nacional em 982 supermercados de pequeno e médio porte com produtos cancelados, consultados, mas não registrados na boca do caixa. 

4,997 milhões de produtos de alimentação foram 
deixados no caixa entre janeiro e junho deste ano

16,42% foi o crescimento de abandono no caixa neste 
1º semestre de 2021

ENTRE OS PRIMEIROS DO RANkING, qUATRO SÃO ITENS ESSENCIAIS NA ALIMENTAçÃO

    2ª leite            4º cerveja               6º molhos          8º hambúrguer          10º bebida láctea

Pesquisa realizada pela Nextop, a pedido do jornal Estado 
de São Paulo, revela que, entre janeiro e julho deste ano, 
4,997 milhões de produtos de alimentação foram abandona-
dos na boca do caixa. Uma quantia de quase 16,5% maior 
do que no primeiro semestre de 2021, ou seja, 704,9 itens a 
mais na comparação. 

Inflação, desemprego, empregos precários e renda baixa 
embalam a triste cena da pessoa pegar alimentos, mas na 
hora de fechar a compra, o preço ser maior do que o bolso 
e ter que deixar o produto.

Leite integral vira produto de luxo 
Nos últimos 12 meses, o leite integral teve alta de 66%, o pó 
de café aumentou 58%, o grão de milho, 34%, a farinha de 
trigo, 32%, o pepino, 53%, a cenoura, 38%, as frutas, 35%.

NÃO TENhO DINhEIRO PARA COMPRAR

1º refrigerante       3º óleo de soja       5º açúcar           7ª biscoitos            9º farinha de trigo 

https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal


FORTALECIMENTO NA DEFESA DE DIREITOS E CONqUISTAS
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Essa atividade na Marelli, havia começado um dia 
antes, na quinta-feira, 28 de julho, às 9h. Como em 
toda grande empresa, há três turnos de trabalho, 
por isso, a sindicalização, uma ação em conjunto 
com a diretoria do sindicato, pode se estender por 
dois dias. 

“O importante é ir e explicar como o Sindicato faz a 
diferença na vida dos trabalhadores. Normalmente, 
agendamos no período da refeição das empresas”, 
explica Andréia que há 20 anos está na entidade. 
“Tiramos dúvidas e esclarecemos como uma em-
presa na qual se tem poucos sócios dificulta a nego-
ciação, a reivindicação de PLR, vale-refeição, alimen-
tação etc. e tal”, comenta Monica.

A sindicalização é importante para permitir a ma-
nutenção da defesa dos direitos dos trabalhadores, 
além da luta por melhores condições de trabalho. 
“Tivemos nos últimos governos, uma escalada de 
ataques à classe trabalhadora, com a perda de direi-
tos conquistados. Mas categorias como a nossa de 

metalúrgicos, com sindicatos fortes, impediram uma 
maior retirada de direitos, mantendo conquistas no 
Acordo Coletivo de Trabalho e na Convenção Cole-
tiva”, argumenta  o diretor Rafael Loyola. 

Para quem pensa que ser associado é arrumar briga 
com a empresa, Loyola responde que trata-se de 
um direito. “Ser sócio, ser sócia, do Sindicato é uma 
conquista, é lei!

Neste ano, por enquanto, até o fechamento desta 
edição, 358 novos companheiros e companheiras 
entraram para a entidade. Como bem disse o presi-
dente Cícero Martinha, em re-
cente editorial, no país em que 
todo dia uma Medida Provisória 
é votada e aprovada para nos 
prejudicar, nada é mais repre-
sentativo na luta coletiva do que 
um sindicato que é valorizado e 
fortalecido com associação de 
trabalhadores e trabalhadoras.
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“Estão todos de parabéns, categoria, diretoria e o nosso trabalho de trazer novos 
sócios para o Sindicato. Estamos saindo da Marelli com 67 novos companheiros”, disse 
Andréia Paula para Monica Hungria, às 4h30 da manhã, da sexta-feira, 29 de julho. 

Ambas trabalham na Sindicalização, visitando as fábricas de Santo André e Mauá.

SINDICALIZAçÃO NAS FÁBRICAS:

“Que coisa boa ver vocês aqui”, disse, com um 
sorriso no rosto, o ex-presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André e Mauá Benedito 
Marcílio, 84 anos, numa ensolarada manhã de in-
verno do mês de agosto, ao receber o atual presi-
dente Cícero Martinha, o vice-presidente Adilson 
Sapão, o secretário-geral Manoel do Cavaco e o 
diretor Osmar Fernandes, em sua residência. 

Num bate-papo, entre cafés, fotos, documentos e recorda-
ções   espalhadas na mesa da sala, os companheiros, com 
fundo musical privilegiado pelo canto de um curió, lembra-
ram momentos memoráveis que viveram na entidade.

“O Sindicato de Santo André é o pai 
de todos os sindicatos metalúrgicos. 
A luta começou aqui”, afirma Marcílio. 
“Depois da ditadura militar, na eleição 
seguinte, você e o Aurélio Peres foram 
os únicos dois operários eleitos em 

todo o Brasil”, 
lembra Marti-
nha. “Sim, se você perguntar para o Lula, ele vai responder 
que eu fui o primeiro operário eleito no Congresso”, con-
firma Marcílio, que foi deputado federal de 1978 a 1982 e 
presidente do Sindicato de 1967 a 1979. 

Em outro momento: “Nós vamos fazer uma nova placa na 
Colônia de Férias, em Praia Grande, com o nome: Benedito 
Marcílio Alves da Silva”, anuncia Martinha que na sequência 
comenta a importância do ex-presidente. “Você conseguiu 
o terreno, mobilizou toda categoria e construiu os primeiros 
andares”. Feliz com notícia, Marcílio responde. “Assim você 
mata o velho do coração, é muita emoção, obrigado.” 

Em certa altura da conversa, o anfitrião mostrou as visitantes 
a homenagem que recebeu na comemoração dos 25 anos 
do fim da intervenção no Sindicato e pediu para Manoel 
do Cavaco ler: “Seu ato de bravura jamais será esquecido 
pelos trabalhadores dessa categoria.”

a bravura de beneditO MarCíliO

Da esquerda para a 
direita, Adilson Sapão, 
Cícero Martinha, Benedito 
Marcílio, Osmar Fernandes 
e Manoel do Cavaco

A vida é 
memória: 

Marcílio 
mostra 

fotos 
antigas 

para 
Martinha

Monica e 
Andréia, na 
entrada do 
Sindicato, antes 
de saírem para 
mais um dia de 
sindicalização 
nas empresas

Ex-presidente do Sindicato recebe a visita da atual presidência, 
com anúncio de homenagem em placa na Colônia de Férias
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Foto: Acervo Sindicato

Aponte a 
câmera do 
celular no 
QR Code 
e baixe o 
aplicativo!

SEJA SÓCIO,
SEJA SÓCIA, 
AGORA!
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O que rola nas Fábricas
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REBITOP
Inscrições:

29/07 a 12/08
Eleição:
19/08

jaRdIm sIsTEmas
Inscrições:

03/08 a 18/08
Eleição:
23/08

maXION
Inscrições:

10/08 a 24/08
Eleição:
30/08

maUÁ BENEFIc.
dE PEÇas 
Inscrições:

22/08 a 06/09
Eleição:
19/09

Perfilados nardi
Inscrições:

09/08 a 23/08
Eleição:
29/08

VMCl
Inscrições:

12/08 a 26/08
Eleição:
01/09

MellfiX fiXaÇÃo
e Perfis
Inscrições:

08/09 a 22/09
Eleição:
04/10

ELEIçõES DA 

CIPA
Na noite de quinta-feira, 11 de agosto, um aci-
dente entre uma van e um caminhão, na rodovia 
BR-376, em Palmeira no Paraná, provocou sete 
mortes e deixou mais pessoas em estado grave. 
As vítimas são quatro professoras, dois profes-
sores e o motorista que estavam indo à Curitiba 
para 8ª Conferência Estadual de Educação orga-
nizada pelo Sindicato da categoria.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a 
van acertou a traseira do caminhão que arrastou 
o veículo por cerca de 40 metros após a batida. 
Conforme testemunhas, o motorista do caminhão 
não havia percebido a batida. 
Diante dessa tragédia, o Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Santo André e Mauá manifesta profundo 
pesar pela morte dos companheiros e compa-
nheiras, deixando registrado toda solidariedade 
aos familiares e amigos neste momento de dor.

NOTA DE PESAR E MANIFESTO DE 
SOLIDARIEDADE ÀS FAMÍLIAS DOS 

PROFESSORES E PROFESSORAS DO PARANÁ

• Consultas em   
 Centros Médicos  
 próprios e Rede   
 Credenciada

• Planos Individual   
 e Familiar

• Sem Coparticipação
CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE EM 
SANTO ANDRÉ - REDE CREDENCIADA 

Mais informações na Sede do Sindicato 
ou pelos telefones:
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VALORES POR fAIxA ETáRIA
faixa etária Plano Enfermaria Plano Apartamento
00 a 23 anos R$ 105,00 R$ 205,00
24 a 38 anos R$ 155,00 R$ 305,00
39 a 53 anos R$ 205,00 R$ 405,00
54 acima R$ 405,00 R$ 805,00
VALORES DO PLANO fAMILIAR

Plano Enfermaria Plano Apartamento 
 R$ 555,00 R$ 1.105,00

Sem limites de idade para o 
titular e o cônjuge

Plano de qualidade que cabe no seu bolso

aproveite mais este benefício oferecido pelo SindiCatO!

AGORA VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
JÁ TÊM UM PLANO DE SAÚDE

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

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

Eleições   2022

Divulgada na noite desta segunda-feira, 15 de agos-
to, a pesquisa IPEC aponta que Luiz Inácio Lula da 
Silva obtém 44% das intenções de voto no primeiro 
turno das eleições, enquanto Jair Bolsonaro aparece 
com 32%. 
O levantamento, realizado em 130 cidades brasilei-
ras,  ouviu, de maneira presencial, 2.000 pessoas de 
12 a 14 de agosto. A margem de erro é de dois pon-
tos percentuais, para mais ou para menos. O nível de 
confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na 
Justiça eleitoral sob o protocolo BR-03980/2022.

lula tem 44% no 1º turno, 
contra 32% de bolsonaro  

lula (Pt):
       44%
Jair bOlSOnarO (Pl):
         32%
CirO GOMeS (Pdt):
    6%
SiMOne tebet (Mdb):
  2%
vera lúCia (PStu):
 1%
branCOS e nulOS:
     8%
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