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Editorial

Neste domingo, 02 de outubro, é o dia do nosso com-
promisso com a democracia. Votar para escolher os 
nossos representantes políticos. Neste espaço, desta-
camos até aqui a importância em elegermos um Congres-
so e Assembleias 
de deputados 
voltados aos in- 
teresses da clas- 
se trabalhadora.  Encer-
ramos está sequência 
de editoriais dedicados 
às eleições para lembrar 
a representatividade do 
ex-presidente e compa-
nheiro Lula com o povo 
brasileiro. 

Impossível não apoiar o ex-metalúrgico que já teve um 
governo, em dois mandatos (2003 a 2010),  que tirou 
milhões de pessoas da pobreza, marcando um momento 
de expansão econômica e de agenda social país. E não 
nos esqueçamos, foi o presidente que mais aumentou o 
poder de compra do salário mínimo na história.  

Além disso, como bem disse o Frei Betto, em recente en-
trevista, Lula significa a “paz onde querem conflito, o res-
peito onde querem o ódio, a democracia onde querem 
ditadura, o combate à desigualdade social onde querem 
tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres.”

Do outro lado, não tem como não criticar o atual go-
verno federal que, desde que assumiu, em 2018, piorou 
a vida das pessoas. Digam-me só uma ação, só uma 
política pública feita por ele que beneficiou ou atendeu 
os interesses dos trabalhadores e dos aposentados?

São quatro anos sem aumento real no salário. No dia 
31 de agosto, o governo federal encaminhou proposta 
de orçamento para 2023, mais uma vez com 0% de au-

mento real de salário mínimo.  Não bastasse o desas-
tre econômico, durante esse período, o Brasil volta ao 
mapa da fome, com 33 milhões de brasileiros sem ter 
o que comer, assistimos uma série de ataques às insti-

tuições, ao STF, TSE, às 
mulheres, aos negros, 
aos sindicatos, movimen-
tos sociais, entidades 
cientificas, colocando a 
sociedade numa tensão 

sem fim. Sem 
falar na políti-
ca ambiental 

que chegou ao 
fundo do poço.

São esses dois que disputam o poder no Brasil. Consi-
dere as diferenças e as histórias do que cada um fez ou 
deixou de fazer. Escolha!
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LuLa: a hora de
reconstruir o BrasiL

Impossível não apoiar o ex-metalúrgico 
que já teve um governo que tirou 
milhões de brasileiros da pobreza, 

marcando um momento de expansão 
econômica e de agenda social país. E não 

nos esqueçamos, foi o presidente que 
mais aumentou o poder de compra

do salário mínimo na história.

Nesta sexta-feira (30), 
às 16h, será realizada 
uma Assembleia Geral 
Extraordinária na sede 
do Sindicato. Na pauta: 
Campanha Salarial 2022. 
Estão todos convocados.

#VEMPRAASSEMBLEIA

A pRESENçA DE TODOS E TODAS é fuNDAMENTAl pARA 
MOSTRAR A fORçA DA NOSSA uNIDADE AOS pATRõES

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


Em clima de renovação e esperança, no primeiro dia da 
primavera, na última sexta-feira, 23 de setembro, ao com-
pletar 89 anos de história, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Santo André e Mauá organizou atividades para enal-
tecer a data.

Por volta das 16h, diretores, funcionários e convidados se 
encontraram no Paço Municipal de Santo André para um 
abraço simbólico ao Monumento ao Trabalhador. Com 12 
metros de altura, 2,5 metros de largura e 15 toneladas, a 
obra feita pela saudosa artista plástica Tomie Ohtake, no 
aniversário de 80 anos da entidade, hoje é um cartão pos-
tal da entidade. A ação teve a participação dos vereadores 
andreenses Professor Ricardo Alvarez (PSOL) e Wagner 
Lima (PT), além do deputado federal Vicentinho (PT). 

À noite, ato político contou com a participação de inte-
grantes do movimento sindical. Da Força Sindical, secre-
tário-geral João Carlos Gonçalves (Juruna), secretário de 
Relações Sindicais Geraldino dos Santos,  secretário de 
Relações Internacionais Ortelio Palacio. Representando 
Mauá, o secretário de Trabalho e Renda Nelsi Rodrigues 
(Morcegão). Também marcaram presença, Saulo Galippe 
que fez parte da diretoria cassada em 1980, diretora do 
SEAAC Donata Derrico, assessor dos Servidores Públicos 
de Rio Grande da Serra Claudiney, diretor do Sindicato 
dos Borracheiros Tarcísio e presidente da Força Sindical 
de SP Danilo Pereira. 

Quem chegava no salão da sede do Sindicato se depa-
rava com um espaço caprichosamente decorado, com 
instalações de fotos do arquivo do departamento de 

Cultura. Ao ver a foto da capa 
do jornal O Metalúrgico de 

1989 exposta, o aposentado Lourenzo 
se viu estampado na imagem e co-
mentou. “Eu sou esse aqui. Era fun-
cionário da Cofap. Colocamos esse 
plástico como capuz na cabeça nessa 
greve que ficou conhecida como mula 
sem cabeça. Havia setor que queria 
trabalhar e nós queríamos paralisar”, 
recorda carinhosamente.

O presidente do Sindicato Cícero Martinha, 
em sua fala, lembrou dos antigos compa-
nheiros. “Impossível não citar aqui, numa 
data como essa, as lideranças que já se 
foram, Andreotti, Miguel Guillen, Philadel-
pho Braz, Véinho, Cicote, Adonis, entre ou-
tros queridos que fizeram o bom combate.”

Ele também reforçou como a voz política da classe 
trabalhadora precisa retomar o espaço na socie-
dade. “Trabalhador vota em trabalhador e não 
em empresários que muitas vezes devem im-
postos, não pagam a previdência e ainda saem 
ilesos. É preciso consciência de classe e social 
para avançarmos.” E finalizou com a expecta-
tiva de uma vitória de Lula no próximo domin-
go. “Neste momento a nove dias das eleições, 
temos que marcar posição e eu acredito que, 
se Deus quiser, vamos eleger Lula novamente presi-
dente do Brasil, assim como um Congresso de depu-
tados voltados aos trabalhadores para retomarmos 
as lutas que estão paradas na agenda do poder 
político do país”, finalizou.  

Matéria de Capa
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A comemoração dos
89 anos de nosso
Sindicato contou com
a presença de muitos
companheiros, entre 
eles Vicentinho, 
Geraldino, Juruna, 
Claudinei, Ricardo 
Alvarez, Wagner 
Lima, Danilo Pereira, 
Morcegão, Ortelio e 
muitos outros.

aniversário de 89 anos
é marcado por celebração 
de conquistas na vida 
dos trabalhadores e 
conscientização política

no momento em que o BrasiL caminha para a reta finaL das eLeições, 
entidade comemora mais um ano de fundação e LemBra a força da 

democracia expressa no voto que pode mudar os rumos do país.

quando tudo começou
O nascimento do Sindicato é assina-
do pelo reconhecimento do Ministé-
rio do Trabalho em 23 de setembro 
de 1933. No entanto, a necessidade 
de se organizar para lutar pelos in-

teresses dos trabalhadores é mais 
antiga. A assembleia de fundação 
fora realizada em janeiro de 1932, 
tendo como o primeiro presidente: 
Marcos Andreotti.

https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal
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Desde a última sexta-feira (23), o 
Sindicato dos Metalúrgicos de San-
to André e Mauá tem dado suporte 
jurídico aos metalúrgicos da Tupy, 
em Mauá, neste momento de tran-
sição para o fechamento da fábrica. 
Um dia antes, na porta da empresa, 

houve uma assembleia na qual 
foi passado o comunicado da 
empresa sobre o encerramento 
das atividades na próxima sex-
ta-feira, dia 30 de setembro.
O Sindicato que já iniciou um 
processo de negociação na 
busca em garantir os direitos 
de quem tem estabilidade, de 
acordo a Convenção Coletiva, e 
optaram em continuar no esta-

do, já que a empresa deu a possibilidade de transferência  
para Betim (MG) ou Joinville (SC).
Segundo o secretário administrativo do Sindicato, Sivaldo 
Pereira, o Espirro, “até o momento, dos 220 funcioná- 

DEpARTAMENTO JuRÍDICO ATENDE OS TRABAlHADORES DA TupY
Tupy

Presidente Cícero Martinha conversa 
com os trabalhadores na porta da Tupy

Trabalhadores aprovam PLR em 
assembléia conduzida pelo Sindicato

Vizuri

Na manhã desta segunda-feira, 26 de setembro, os me-
talúrgicos e metalúrgicas na Vizuri, em Mauá, aprovaram, 

plR é ApROVADA EM ASSEMBlEIA
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rios, onde 70% tem sequelas de acidente de trabalho ou 
doença profissional, 41 decidiram ir para Betim e 24 para 
Joinville. 
 “Quando a Tupy comprou as duas plantas no México, 
bem na divisa com os EUA, começamos a ter uma queda 
aqui. As peças lá vão de trem”, analisa Espirro ao co-
mentar o início de crises e desinteresse econômico da 
empresa na região. Ele também chama atenção para a 
falta de política industrial nacional que tem feito com 
que empresas migrem para outros países. “Temos um 
governo federal que não se movimenta. A crise segue se 
aprofundando com indústrias fugindo do país. Da Ford à 
Mercedes-Benz o governo vê uma incrível perda de em-
pregos e não se mexe para mantê-las”, comenta. 
Em relação a atuação sindical junto com os trabalhadores 
da Tupy nestes 24 anos. “O Sindicato sempre esteve 
discutindo a permanência dos empregos desta filial. Ela 
quase fechou por não ter dinheiro para pagar a energia. 
O presidente Martinha conversou com políticos da região 
que levaram o problema para o Alckmin, na época go-
vernador, para facilitar as parcelas das contas de energia, 
e conseguimos melhorar a situação,” lembra.  

durante assembleia, a proposta de PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) negociada pelo Sindicato junto com 
a empresa. 
Os assessores Gil Baiano e Zoião, que coordenaram a 
ação junto com os trabalhadores, informam que o valor 
será pago em parcela única no dia 10 de novembro. 
Na assembleia, a pauta de sindicalização e consciência 
política também foi debatida. “É importante elegermos 
candidatos comprometidos com a classe trabalhadora, 
principalmente a nossa que é operária”, destaca Gil. 

eLeições da 

cipa
MELLFIX FIXAÇÃO

E PERFIS
Inscrições:

08/09 a 22/09
Eleição:
04/10

Na reta final da disputa presidencial, a 
pesquisa eleitoral Ipec (ex-Ibope) mostra 
que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) segue na frente com 48% das 
intenções de voto. Enquanto, em se-
gundo lugar, aparece o atual presidente 
e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, 
que mantém os 31% da semana passada. 
Na sequência, Ciro Gomes (PDT) aparece 
na 3ª colocação com 6% e Simone Tebet 
(MDB) que continua pontuando 4%. 

Em votos válidos, Lula tem 52% e Bolsonaro, 34%, dando 
possibilidade de vitória do petista no primeiro turno. O 
levantamento, feito entre os dias 25 e 26 de setembro, ou-
viu, de maneira presencial, 3.008 pessoas sob o registro 
BR-01640/2022 no TSE. A pesquisa tem nível de confiança 
de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais 
para mais ou para menos. 

Eleições 2022 lula lidera com 48%; 
Bolsonaro para em 31%

lulA (pT):
                          48%
JAIR BOlSONARO (pl):
                   31%
CIRO GOMES (pDT):
      6%
SIMONE TEBET (MDB):
    4%

pesquisa IpEC:
#SINDICALIZADO
BAIXE SUA CARTERINHA 

DIGITAL DO SINDICATO

ATENDImENTO 
COmpLETO AOS 
ASSOCIADOS

Aponte a Câmera do Celular no QR Code e baixe o aplicativo!

Siga nas 
redes, 

informe-se, 
associe-se!

a força do 
sindicato

estÁ na sua 
participação!
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