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Agradecimentos às autoridades e lideranças presentes. Deputado federal Paulinho da Força; Luiz Zacarias, vice-prefeito de Santo André; Ronaldo Martim – Ouvidor de Santo André;  Silvia 
Castiglioni – Assessora Parlamentar; Carlão –  Força Sindical Estadual; Ricardo Rodrigues, Teco,  Federação dos Met. de SP; Francisco de Assis Quirino – Sind. dos Condomínios; Fabio Santos 
Santana – Sindicato dos Hoteleiros; Samuel Alves da Silva – Sind. da Borracha; Helton – Sindicato dos Engenheiros; Rômulo Fernandes - Secretário de Planejamento de Mauá; Remígio Todeschini – 
Secretário Adjunto de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico de Mauá; Marcelo Órfão – Sind. dos Servidores de Mauá, Secretário Executivo; Pedrinho – Vice-presidente do Sindicato dos 
Padeiros; Raimundo Suzart  – Presidente do Sind. dos Químicos.
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União e resistência para superar crise no país

O Monumento ao Trabalhador foi inau-
gurado há exatos oito anos, por ocasião 
da  comemoração do 80⁰ aniversário do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André 
e Mauá em 23 de setembro de 2013. Do-
ada pelo Sindicato, a obra é de autoria da 
artista plástica Tomie Ohtake (1913-2015) 
e chama a atenção de quem a vê pela sua 
imponência e pela sua forma única, que 
adquire infinitos formatos a depender da 
perspectiva que se olhe.

O Monumento ao Trabalhador integrou-
-se rapidamente ao local, tornando-se uma 
referência, e interage com a população, por 
exemplo, como “pista” para manobras de 
skate ou patins. Já no dia da inauguração 
as crianças tomaram conta da obra para 
satisfação de sua autora, como recorda-se 
Cícero Martinha, presidente do Sindicato. É 
essa interação que dá vida ao Monumento 
que homenageia todos os trabalhadores.

Monumento ao Trabalhador 
vira referência e interage  
com população

A comemoração do 88⁰ aniversário do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André 
e Mauá, nos dias 23 e 24 de setembro, rece-
beu lideranças sindicais e políticas que de-
fenderam a união das forças de resistência 
aos desmandos do governo Bolsonaro. E o 
próximo ato unitário em defesa da demo-
cracia já tem data marcada: o #ForaBalsona-
ro no dia 2 de outubro, às 15h, na Avenida 
Paulista e em centenas de cidades em todo 
o Brasil.

Atuação do movimento sindical em si-
tuações críticas. Anfitrião dos eventos co-
memorativos, Cícero Martinha, presidente 
do Sindicato, enfatizou que o movimento 
sindical sempre esteve na linha de frente 
em todos os momentos dificeis no Brasil e 
não será diferente agora, com o país mergu-
lhado em múltiplas crises, que vão de polí-
ticas a sanitárias, passando por econômicas, 
sociais e de gestão.

Para Cícero Martinha, a união deve se dar 
em torno de temas que unam a sociedade 
organizada com destaque para áreas essen-
ciais para a população como Educação, Saú-
de e Transporte, que no pós-pandemia serão 
fundamentais no combate à desigualdade, 
que vem se acentuando nos últimos anos.

Resistência. Entre as lideranças presen-

tes aos eventos dos 88 anos do Sindicato, a 
maioria é de categorias profissionais cujos 
sindicatos rumam aos 100 anos, como os 
químicos, os borracheiros, os padeiros, os 
engenheiros e muito mais. Como Cícero 
Martinha costuma lembrar, não é qualquer 
entidade que chega a essa idade. São histó-
rias de muita resistência e vitórias.

Homenagens. No ato político, lideran-
ças presentes prestaram homenagem ao 
saudoso ex-diretor Adonis Bernardes na 
presença da viúva Lia, diretora da Associa-
ção dos Aposentados. Foram homenage-
ados também os companheiros Tarzan e 
Carlão que faleceram neste ano vítimas da 
Covid-19.
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Deputado federal Paulinho da Força acompanhado de Cícero Martinha



Ano eleitoral é solução para o país, diz deputado 

TV  
Luan Pereira Rego  |  Maxion Wheels

Liquidificador  
Odair José de Novaes   |  Marelli

Furadeira Kit de Ferramentas  
Thiago Silva da Paixão  |  Maxion Wheels

Caixa de Som  
Claiton Silva   |  Paranapanema

Caixa de Som 
Admir E. da Costa | Retífica de Motores ABC

Microondas 
Robson Verdelli da Silva  |  Eficaz Modelação

Churrasqueira 
Jubean C.dos Santos   |  BSB Rolamentos

Bicicleta
Rafael Alves  |  Paranapanema

Batedeira 
Anderson de S. Pereira  |  Federal Mogul

TV 
Adeir Rodrigues  |  Federal Mogul
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Na comemoração pelos seus 88 anos, no dia 23 de setembro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá 
presenteou seus sócios com o sorteio de vários prêmios. Confira os companheiros contemplados:

Sócios recebem prêmios que ganharam em sorteio

O deputado federal Paulinho 
da Força, presidente do Solida-
riedade e presidente licenciado 
da Força Sindical, foi direto ao 
assunto, ao manifestar apoio 
ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Daqui a um ano, 
haverá eleição para presidente 
da República, um senador por 
Estado, deputados federais, go-
vernadores e deputados esta-
duais.

Então, para ele, é preciso 
costurar desde já uma pauta 
para não só eleger o próximo 
presidente como um Congres-
so Nacional que defenda as de-
mandas da classe trabalhadora.

Pauta unitária. “É a solução 
para o país em vez de ficarmos 
lamentando os problemas”, diz 
o deputado. Alguns pontos:
• Salário mínimo: uma política 

de valorização, pois o gover-

no Bolsonaro acabou com o 
aumento real baseado no PIB 
(Produto Interno Bruto) de 
dois anos antes, como valeu 
entre 2007 e 2019.

• Estrutura sindical: reforma 
para se estabelecer uma nova 
estrutura sindical, que garan-
ta um Sindicato representati-
vo e livre negociação com os 
patrões.

• Bancada sindical: a Câma-

ra dos Deputados já teve 83 
deputados federais alinhados 
com o movimento sindical 
entre 2010 e 2014. Na atual 
legislatura, não passa de 35 
parlamentares. Então, 2022 é 
oportunidade que temos para 
ampliar a bancada que defen-
da os trabalhadores contra 
a supressão de seus direitos, 
que vem ocorrendo desde 
2017

Parabéns ao Sindicato após ato político no dia 24 de setembro Cícero Martinha, presidente do Sindicato, e o deputado Paulinho da Força 
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Confira os Jogos  da 23ª rodada  do  Brasileirão 2021
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|  Esporte  |

Corinthians vence duplo derby e leva tri no feminino
No fim de semana só deu 

Corinthians no confronto com 
o Palmeiras. No sábado, bateu 
o arquirrival por 2 a 1 pelo Bra-
sileirão. No domingo, a equipe 
feminina conquistou o tricam-
peonato do Brasileiro com a vi-
tória por 3 a 1.

O Timão foi também o único 
paulista a vencer no Brasileirão. 

Mesmo assim continua estacio-
nado no sexto lugar, tendo o 
Internacional em seu encalço 
com um jogo a menos.

Já o Verdão só não viu o Atlé-
tico-MG disparar mais ainda na 
liderança porque o time minei-
ro não passou de um empate 
por 0 a 0 com o São Paulo. Com 
esse resultado, o Tricolor caiu 

para a décima terceira posição.
Complicada mesmo é a situ-

ação do Santos que sofreu mais 
uma derrota, desta vez para o 
Juventude, e é o último antes 
da zona de rebaixamento. O 
Peixe ainda não marcou gol sob 
o comando do técnico Fábio 
Carille.

Libertadores. Nesta terça-

-feira, dia 28, após o fechamen-
to deste jornal, o Palmeiras e 
o América-MG se enfrentaram 
pelo jogo de volta da semifinal 
da Libertadores. Na partida de 
ida, deu 0 a 0, por isso quem ga-
nhar vai à final. Já o Flamengo 
encara o Barcelona nesta quar-
ta, com a vantagem de ter ven-
cido o primeiro jogo por 2 a 0.

Sáb 2/10 Castelão (CE) 17h

FOR                                               ACG

Sáb 2/10 Arena Pantanal 17h

CUI                                               AME

Sáb 2/10 Itaipava Ar. Fonte Nova 19h

BAH                                               CEA

Sáb 2/10 Nabi Abi Chedid 19h

BGT                                              COR

Sáb 2/10 Mineirão 21h

CAM                                              INT

Dom 3/10 Maracanã 16h

FLA                                              CAP

Dom 3/10 Arena Condá 16h

CHA                                              SAO

Dom 3/10 Allianz Parque 18h15

PAL                                              JUV

Dom 3/10 Vila Belmiro 18h15

SAN                                              FLU

Dom 3/10 Arena do Grêmio 20h30

GRE                                              SPT

Segunda-feira, 27, foi o dia 
em que o Congresso Nacional 
decidiu derrubar vários vetos 
do predidente Jair Bolsonaro. 
Foram mais de dez vetos recusa-
dos, entre os quais destaca-se a 
manutenção da suspensão tem-
porária da prova de vida para os 
beneficiários do INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social) até o 
fim do ano.

A obrigatoriedade da com-
provação ficou suspensa desde 
março de 2020, devido à pan-
demia, e retomada em junho 
de 2021. O presidente Bolsona-
ro vetou o projeto aprovado no 

Congresso e, agora, com a rejei-
ção do veto a suspensão é man-
tida até o fim de 2021.

Suspensão de despejos. Ou-
tro caso refere-se ao veto pre-
sidencial total ao projeto que 
suspende despejos durante a 
pandemia. Com a rejeição do 
veto, a proposta será promulga-
da e a lei entrará em vigor.

A medida vale para imóveis 
urbanos que servissem de mora-
dia ou representassem área pro-
dutiva pelo trabalho individual 
ou familiar até 31/12 deste ano. 
Estão excluídas as ocupações 
feitas após 31 de março de  2021. 

Congresso mantém 
suspensão da prova de vida

 O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Santo André e Mauá 
já fez vários contatos com o 
RH da Millenium para agen-
dar uma reunião de negocia-

ção da PLR 2021. Porém, até 
hoje, a empresa ignorou a 
reivindicação dos trabalha-
dores, que há meses vêm co-
brando a PLR. Nesta quarta-

-feira, dia 29, o Sindicato vai 
entregar uma nova pauta em 
mãos e aguardar a resposta 
da direção da Millenium. Se 
não houver retorno, o Sin-

dicato fará uma assembleia 
com os trabalhadores para 
decidir os encaminhamen-
tos, informam os diretores 
Adilson Sapão e Ney.


