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Entrevista

Que pauta das lutas do Sindicato teve maior impacto 
neste ano?

Do ponto de vista da reivindicação dos trabalhadores foi 
a campanha salarial. Muito importante. Conseguimos re-

por a inflação, PLR, quando os em-
presários diziam que não podiam dar 
PLR por causa da produção impactada 
pela pandemia. Já do ponto de vista 
político-social, nosso Sindicato reali-
zou campanhas de arrecadação de ali-
mentos junto com as empresas e com 
os trabalhadores, ações focadas 
nas famílias de baixa-renda e de 
pais de famílias desempregados.       
Aliás, essa é uma missão do nos-
so Sindicato, sempre pensar nos 
mais pobres e agir para contribuir 
com a promoção social. Sem falar que a 
solidariedade faz parte do nosso povo.

Como foi a ação de apadrinhamento 
de crianças no Natal que mais uma 
vez foi realizada pelo Sindicato?

A deste ano me deixou muito emocio-
nado. A equipe do Sindicato está de parabéns. Em momen-
tos como esse de fraternidade com as crianças algumas 
referências me vem à mente. Lembro do versículo em que 
Jesus diz: “Deixai vir a mim os pequeninos,  não impeçam, 
pois o Reino de Deus pertence aos que são semelhantes 
a eles”. Também 
lembro da música 
do Gonzaguinha, 
quando fala: “Eu 
fico com a pureza 
e a resposta das 
crianças”. 

A categoria dos metalúrgicos é historicamente 
combativa. Fale sobre esse perfil aqui no Sindicato e 
como tem sido nos últimos anos essa capacidade de 
aguentar a pressão do governo e do empresariado e 
se organizar em prol dos trabalhadores?

Quem não acredita nas pessoas que ele comanda não deve 
comandar. Eu acredito e vivo o diálogo. A categoria meta-
lúrgica é fera! Cada sindicato é o espelho da categoria que 
tem. Outro ponto de destaque é o próprio desejo dos tra-
balhadores de se organizarem junto com as comissões do 
sindicato no local de trabalho. A união de tudo isso, nos dá 
força e estrutura para enfrentar todos os desafios.

Qual é a expectativa com a possibilidade da volta do 
Lula que no momento lidera as pesquisas?

Eu estive com ele recentemente. Eu confio nele. O Lula está 
animado, com energia para participar e ganhar as eleições. 
E sabemos que ele tem condições de colocar o Brasil no 
rumo certo, principalmente no que diz respeitos aos traba-
lhadores cujos direitos, salários e condições de trabalho são 
atacados neste país. 

Qual a mensagem de final ano para os trabalhadores 
e trabalhadoras?

Que a nossa vida seja cada vez mais fraterna. Também aprovei-
to para deixar uma frase que eu gosto. Vamos ser fortes, du-
ros nas nossas convicções, mas como disse o Che Guevara, 
“hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamais”, ou 
seja, é preciso ser firme, mas sem perder a ternura jamais.
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Conseguimos repor a inflação, 
PLR, quando os empresários

diziam que não podiam dar PLR 
por causa da produção

impactada pela pandemia

Cícero Firmino
(Martinha)
PRESIDENTE DO 
SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE 
SANTO ANDRÉ E MAUÁ

Fala Presidente!

rgão ofi ia  do indi ato
dos eta rgi os de anto ndr  e a

Presidente: Cícero Firmino (Martinha)
Vice-presidente: Adilson Torres (Sapão)
Diretor responsável: Manoel do Cavaco

Na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Martinha tem na 
determinação e capacidade de liderança os rumos de quem sabe apontar, com garra, os caminhos 
de organização e conquistas da categoria. 

A seguir, mais do que um balanço das pautas e ações da entidade sindical nos últimos anos, 
passando pelas dificuldades enfrentadas durante a pandemia aos ataques do governo federal, o 
presidente expõe as convicções, ideias e experiência para superar os desafios que se agigantam a 
cada dia, além da importância de eleger representantes dos trabalhadores nas eleições de 2022.
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Campanha Salarial mostra força, 
garante reposição da inflação e 

manutenção da Convenção Coletiva

Outra vitória é a renovação das 
cláusulas sociais da Convenção 
Coletiva de Trabalho que man-
tém garantias, a exemplo de sa-
lário, jornada e segurança no tra-
balho. Avanços e benefícios que 
se consolidaram por meio de luta 
e ação diária do Sindicato.
Presidente, Cícero Martinha, 
lembra que nenhum direito é 
dado pelo patrão. “Tudo é uma 
conquista de adesão dos traba-
lhadores, trabalhadoras e da atu-
ação de um Sindicato preparado 

para enfrentar intensas nego-
ciações no dia a dia a fim de sus-

tentar que os direitos conquista-
dos não sejam perdidos”. 

Em negociações que reúnem 
53 entidades sob a liderança da 
Federação dos Metalúrgicos do 
Estado de São Paulo por meio do 
presidente Eliseu Silva Costa, o 
Sindicato conquistou, e termina 
o ano buscando, ao menos, a re-
posição da inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), na data-base. Já 
no caso das negociações diretas 
com as empresas dos grupos que 

não negociaram, a-
tingiram 55 acordos 
b e m - s u c e d i d o s 
com a aprovação 
dos trabalhadores, 
a exemplo do que 
diz o presidente 
Cícero Martinha: 
“O melhor acor-
do é aquele que 
os trabalhadores 
aprovam.

13 acordos
com Sindicatos Patronais via Federação dos Metalúrgicos do Estado de SP que abrange um totalde 572 empresasem Santo André
e Mauá

Paranapanema

Marelli

Eliseu Silva Costa, presidente da 
Federação dos Metalúrgicos do 
Estado de São Paulo

Maxion

Hydro



Conquistas
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Dr. Raimundo Simão
de Melo
Advogado e Consultor jurídico. 
Procurador Regional do 
Trabalho aposentado. Doutor e 
Mestre em Direito das Relações 

Sociais pela PUC/SP, Pós-Graduado em Direito 
do Trabalho pela Universidade de São Paulo e 

spe ia ista em e o ia ão Co etiva e Con itos 
Coletivos de Trabalho pela OIT.

Dr. Marcelo
Firmino

Coordenador do 
Departamento Jurídico do 
Sindicato dos Metalúrgicos 

de Santo André e Mauá.

AcordosNegociados
68

Trabalhadoresbeneficiados7.472
Valor injetadona economia

R$ 28.026.800,02
(Dados apurados entre01/01/2020 e 05/07/2021)

Com a obrigatoriedade de fazer a ho-
mologação no Sindicato, cláusula manti-
da em convenção coletiva após reforma 
trabalhista de 2017, o Sindicato recupera 
para os trabalhadores parcela das verbas 
rescisórias que deixa de ser paga pelos 
empregadores. 
Nos últimos cinco anos, o montante res-
tituído aos trabalhadores chegou a R$ 

1,561 milhão. Nesse período, o depar-
tamento Jurídico do Sindicato ajuizou 
1.800 processo individuais  ou coletivos 
e repassou no total  de R$ 27,271 mi-
lhões aos trabalhadores. A grande maio-
ria das ações individuais ainda refere-se 
à cobrança de verbas rescisórias que 
deixaram de ser pagas pelas empresas 
aos demitidos sem justa causa.

ACoRdoS dA PLR injetAM R$ 28 MiLhõeS
      nA eConoMiA do ABC

A negociação da PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) faz parte do calendário 
de mobilização do Sindicato com o envio 
de pautas às empresas no início de cada 
ano. Em 2020, a pandemia chegou justa-
mente no período em que as negociações 
com as empresas avançavam. Mas, mesmo 
assim, foram fechados, ao menos 68 acor-

dos de janeiro de 2020 a julho de 2021, 
beneficiando aproximadamente 7.500 tra-
balhadores com um montante superior 
a R$ 28 milhões, que foram injetados na 
economia local. Vale destacar, o Sindicato 
submete todos os acordos negociados 
para a aprovação dos trabalhadores em 
assembleias.

Total de R$ 28,8 milhões é repassado
aos trabalhadores nos últimos cinco anos

JuRídico

Total de homologações

7.528

(Dados apurados nos últimos 5 anos)

Valores ressalvados aos trabalhadores

R$1.561.731,54
Total de processos distribuídos

1.800
Valor repassado aos trabalhadores

R$27.270.963,56

Uma das principais pautas do movimento sindi-
cal é a saúde do trabalhador. Por isso, no Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, 
o assunto não é somente uma preocupação nas 
convenções e nos acordos coletivos, mas tam-
bém motivo de fiscalização da entidade com as 
condições de trabalho e de auxílio e orientações 
no Departamento de Saúde do Trabalhador, 
que conta com o atendimento do Dr. Tarcísio 
Almeida, especialista em medicina do trabalho.

Já no chão de fábrica, o Sindicato seguiu atuan-
do em conjunto com as CIPAS (Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes) pela segurança 
e saúde do trabalhador, cobrando das empresas 

as melhorias necessárias para evitar acidentes e 
doenças ocupacionais. 

Além disso, devido a pandemia, cobrou empre-
sas e orientou os trabalhadores nas portas das 
unidades em relação as medidas de prevenção 
sanitárias contra a covid-19.

Saúde do trabalhador em 1ª lugar
Neste ano, 
segundo 
levantamento da 
seção médica:

34
CATs abertas

150
Atendimentos 

médicos de 
trabalho

Um dos principais 
especialistas em medicina 
do trabalho, Dr. Tarcísio 

Almeida atua no Sindicato.

outro destaque, a orientação
sindical aos trabalhadores nas mais 

variadas situações: 

• sequelados pelo vírus 
• contratos suspensos 

• corte de salários 
• demissões



Presentear uma criança com roupas, 
par de calçados e brinquedos já é 
um hábito dos companheiros e com-
panheiras do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Santo André e Mauá. Uma 
atitude de amor que é coordenada 
pelo diretor-executivo Osmar Fer-
nandes, com a direção fraterna do 
presidente Cícero Martinha, colabo-
ração de toda diretoria, empresas, 
trabalhadores, além da dedicação 
dos funcionários.
Neste ano, o evento de entrega dos 
presentes aconteceu no dia 19 de 

dezembro, com cerca de 100 
crianças presenteadas na sede 
da entidade, em Santo André. 
“Quero agradecer por esta fes-
ta e por ter salvo o nosso Natal.  
Meus filhos estão felizes graças 
ao projeto do Sindicato”, diz 
Daiane, mãe de quatro crian-
ças e moradora do Paranavaí 
em Mauá.
Além, muito além de um apadrinha-
mento, o projeto apresenta um en-
contro festivo de afeto e esperança 
que faz toda diferença para os sor-

risos das crianças que 
não só recebem os 
presentes, mas passam 
momentos de alegria, 
amor e diversão com 
os pais. 

Sindicato Cidadão, com presença em comunidades de Santo 
André e Mauá, ano é marcado pela atuação na área social 

A combinação das lutas dos tra-
balhadores e as demais necessi-
dades da sociedade se fez pre-
sente já no início de 2021. Com 
a suspensão do auxílio emer-
gencial pelo governo Bolsonaro, 
o clima de fraternidade tomou 

conta da direto-
ria, funcionários, 
trabalhadores da base, empresas 
e parceiros numa união que ar-
recadou 400 cestas básicas, en-
tregues a famílias carentes das 
comunidades União do Morro, 

Sacadura Cabral e instituições 
assistenciais da região. Como 
acontece todo ano, a Campanha 
do Agasalho também foi realiza-
da pela entidade.
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Sindicato Cidadão

Atender as 
demandas sociais 
sempre foi uma 
característica 
presente no 
horizonte do 
Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá. 
Nesses tempos de 
pandemia, não seria 
diferente. 

Veja algumas ações realizadas neste ano:

Apadrinhamento de crianças para 
um Natal Feliz já é um hábito 
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Mulher
Por meio do Departa-
mento da Mulher, o Sin-
dicato promove eventos 
em datas comemorati-
vas, como Março Mu-
lher e Dia das Mães, Ou-
tubro Rosa e também o 
Novembro Azul.
A doutora Bernadete, 
ginecologista e clínica 
geral, atende sócias 
e sócios do Sindicato 
e da Associação dos 
Aposentados.

A elaboração e coordenação 
de ações para promover o com-
bate ao racismo e todo tipo de 
discriminação é um dos pilares 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Santo André e Mauá. 
O Departamento da Igualdade 

Racial também organiza ex-
posições, palestras, atividades 
nas fábricas, passeatas entre 
outras ações. Destaque para o 
Dia da Consciência Negra que 
é celebrada durante todo o 
mês de novembro.

Eventos marcam datas que 
remetem às trabalhadoras

963
Atendimentos 
Médicos

Igualdade RacialConsciência negra é 
uma atitude constante 

no Sindicato



Tecnologia

Como o aumento 
do tempo livre 
dos trabalhadores 

também é uma conquista das lutas entre os sin-
dicatos e as formas de exploração do trabalho, a 
Colônia de Férias é um dos benefícios emblemá-
ticos que os associados podem desfrutar no Sin-

dicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá.  
A 55 minutos da região do ABC, na Praia Grande, 
a Colônia de Férias do Sindicato é um destino para 
descansar e passar momentos divertidos e agra-
davéis com a família num espaço bem estruturado 
com restaurantes, piscinas, salão para eventos e 
atividades recreativas. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá na palma da mão
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com o avanço da vacinação e retomada, colônia de Férias
volta com tudo para oferecer lazer aos trabalhadores e familiares

Anualmente o 
Sindicato organiza 
passeios por 
fábricas cujo roteiro 
é uma animada 
confraternização.

Desenvolvimento de aplicativo
para os associados e adequação

a Lei Geral de Proteção de DadosMire o celular 
no QR Code 
e acesse 
e baixe o 
aplicativo!

Ano Novo, tecnologia nova. Em sintonia com 
as ferramentas digitais, um aplicativo vem 
sendo desenvolvido para deixar a comuni-
cação mais rápida e fácil entre o Sindicato e 
os sócios. 

A novidade digital já chega adequada à LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados), que intro-
duz uma série de procedimentos para a se-
gurança e o cuidado de informações pessoais 
por parte de empresas. 

Acesso aos 
Benefícios
Pré-agendamento 
de serviços (jurídico, 
médico entre outros)

Um atendimento completo 
aos associados
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Voto virtual

Carteirinha online

Pré filiação

Denúncia pelo aplicativo



Em Memória
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Espaço dedicado aos 
companheiros que se 
foram e as saudades 

que ficaram

Valdecir Fernandes da Silva (Véinho)
Gostava de pescar, amava a vida na roça e era apaixonado pelo time do Santos. 
“Fui forjado na luta, galgado na honestidade”, costumava dizer. Trabalhador
da Phillips. Deixou quatro filhos, Marcos, Amabile, Hanna e Vânia.

(1956 - 2003)

Ferramenteiro e talentoso em tudo que se propunha fazer.
Construiu a própria casa e os móveis. Palmeirense roxo. Trabalhou na Tupy
e sonhava em morar no sítio em Mato Grosso. 

carlos Alberto Vizenzi (carlão)

José Tomaz Neto
Foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
e ao lado de Cícero Martinha, um dos líderes do renascimento da 
entidade. Trabalhou na TRW.

Adonis Bernardes 
A esposa Lisete lembra que ele era um pai de família dedicado e carinhoso com as 
duas filhas, Luciana e Lenina. Trabalhou na Cofap e nas indústrias Villares. Aos 45 anos 
se formou em Direito. Passou na OAB na primeira tentativa. 

otaviano crispiniano da Rocha (Tarzan)
Funcionário da Paranapanema, viveu intensamente a militância sindical e o 
trabalho voluntário no Parque Capuava, no Esporte Clube União do Morro. 
Partiu logo após a sonhada aposentadoria.

Marco Roza
Disciplinado, calmo, brincalhão. Jornalista, escritor, assessor  de imprensa 
do Sindicato e também colunista do Portal UOL.

Sebastião Felício (Tião da Favela) 
Companheiro da comunidade do Jardim Santo André. Era dedicado ao trabalho 
comunitário. Metalúrgico, trabalhou na Pirelli.

 cícero Fernandes da Silva (cuíca)
Gostava de morar na Borda do Campo, em Santo André. Foi diretor da Associação 
dos Aposentados, do Sindicato e trabalhou na Brosol

João izídio da Silva
Fez parte da diretoria cassada e foi tesoureiro da Associação. Cantava 
o Hino dos Metalúrgicos com amor e entusiasmo. 
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 (1954 - 2003)

(1955 - 2013)

(1995 - 2016)

(1950 - 2018)

(1943 - 2019)

(1941 - 2019) 

(1963 - 2021)

(1963 - 2021)



O ano de 2021 pode ser consid-
erado um dos mais difíceis para o 
Brasil e para os brasileiros. Não só 

por causa da pandemia, 
mas devido a uma crise 
econômica e política sem 
precedentes. Entretanto, 
como ocorreu nos anos 
anteriores, o Congresso 
Nacional mostrou o seu 
valor e não permitiu que 
o caos tomasse conta de 
vez do país. 

Esquecer 2021 será com-
plicado. Não há como 

ignorar mais de 608 mil mortos por 
Covid-19, muito menos a falta de oxi-
gênio no Amazonas para pacientes 
diagnosticados com coronavírus. O 
Brasil só não foi para o fundo do poço, 
porque deputados, senadores e po-
pulação exigiram a vacina em massa. 

Outra coisa que não dá para deixar 
de lado são o desemprego e a fome 

de milhares de pessoas. São 14 mi-
lhões sem trabalho e 20 milhões sem 
ter o que comer.

Na Câmara, votamos favoráveis aos 
projetos que agilizavam as compras 
das vacinas e em medidas de com-
bate à pandemia. Apoiei e articulei 
apoios a várias propostas que visa-
vam tirar o nosso Brasil da crise sani-
tária, econômica e social. 

Entre as medidas que votei favora-
velmente estão: auxílio gás; apoio à 
micro e pequenas empresas, Lei de 
Proteção ao emprego; lei que de-
termina o afastamento do trabalho 
presencial de trabalhadoras ges-
tantes enquanto durar a pandemia; 
lei que proíbe o despejo de imóveis 
durante a pandemia. Além disso, 
criamos alternativas para a prova de 
vida perante o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) durante a crise 
sanitária, criamos o Programa 

Emergencial de Retomada do Setor 
de Evento e aprovamos a lei que 
destina R$ 3,5 bilhões para acesso à 
internet por alunos e professores da 
rede pública. 

Mas o meu trabalho não se resume 
apenas a Brasília. Para o meu estado, 
São Paulo, intermediei recursos para 
o enfrentamento à covid-19, que 
beneficiaram vários municípios pau-
listas. Além de destinar investimen-
tos para melhorias no atendimento 
hospitalar, infraestrutura, educação, 
cultura e esportes.

Vamos continuar buscando melho-
rias para os brasileiros, principal-
mente os mais pobres. 

Se você quer conhecer mais 
sobre o meu trabalho a 
favor dos trabalhadores, me 
mande uma mensagem pelo 
Whatsapp: 11 97232-2277

Conte comigo!
Paulinho da Força

Paulinho da Força
Deputado federal

2021: Muito trabalho para tirar
o Brasil do fundo do poço

Um 2022 Vitorioso!

(11) 97522-4886 /Metalurgicos.SA.MA

@sindmetalsa

Plenária de encerramento do 9º Congresso da Força 
Sindical e referendou a eleição da Chapa 1 – “Emprego, 
Desenvolvimento Sustentável e Democracia”, gestão 
2021 – 2025, encabeçada por Miguel Torres, contou 
com a presença do ex-presidente Lula.

Miguel Torres é eleito 
presidente da Força Sindical 
no 9° Congresso da central

Miguel Torres
Presidente da
Força Sindical

FiLie-Se! FAçA PARte dA 
FoRçA do SindiCAto!


