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Editorial

Depois da eleição deste domingo, 30 de outubro, 
é hora de respeitar a voz das urnas.  A campanha 
eleitoral mais violenta e acirrada desde a redemo-
cratização chegou ao fim, com a vitória do ex-pre-
sidente Lula, 
do PT, para 
o seu tercei-
ro mandato. 

A todos e todas, elei-
tores vitoriosos ou der-
rotados, o momento 
agora é de deixar o 
ódio de lado não só para torcer pela volta do cresci-
mento econômico do país, como também para 
exercer o legítimo direito de cobrar do novo governo 
os compromissos assumidos durante a campanha 
para que, de fato, o país possa sair dessa eleição 
melhor do que está hoje. Não será fácil, mas sabe-
mos da competência e do amor do novo presidente 
com o povo. Ele tem a bravura dos grandes heróis. 

Melhorias na vida dos trabalhadores e dos aposen-
tados, principalmente, em relação ao aumento do 
poder de compra do salário mínimo. Alimentos, 
remédios e bens de primeira necessidade mais 
baratos e acessíveis para toda população. Fortaleci-
mento e ampliação de programas sociais de trans-
ferência de renda, de acesso à moradia popular, 

de saneamento básico. Olho vivo contra a inflação. 
Política industrial para atrair grandes indústrias. Ple-
no emprego. Crescimento sustentável. 

São tantas as urgências pedidas que para alcança-las 
vamos precisar de um 
cenário de paz, esta-
bilidade econômica e 
ordem política. Diante 

do rastilho 
de pólvora 
deixado por 

uma campa-
nha que dividiu o país, a união de brasileiros e bra-
sileiras também será um dos grandes desafios do 
próximo presidente. O carisma e o diálogo de Lula 
serão fundamentais nesta reconstrução.

Em homenagem, o título deste editorial é o nome 
do premiado filme sobre a história dele, da saída da 
sua família no sertão pernambucano, nos anos 1950, 
até a morte de sua mãe, Dona Lindu, no início dos 
anos 1980. Na ocasião, ele era presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, 
deixou a prisão, no DoPS, para ir ao enterro.

Parabéns pela vitória, presidente Lula! 
Vamos para frente, Brasil! Conte com a luta 
do nosso sindicato. O forte e fraterno abraço 
desta entidade, sempre

Edição 1200

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

 O METALÚRGICO2

O FILHO DO BRASIL
LULA,

Não será fácil, mas sabemos da 
competência e do amor do novo 
presidente com o povo. Ele tem 
a bravura dos grandes heróis.

•	Sem	limites	
de idade para o 
titular e o cônjuge

AGORA VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
JÁ TÊM UM PLANO DE SAÚDE

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

Planos que cabem 
no seu bolso!

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

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

www.belezasaude.com.br

(11) 99452-5804
(11) 3624.4670
(11) 3895.4670

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

• Fórmulas para  
 Humanos

• Florais

• Fórmulas  
 Veterinárias

• Homeopatia

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
COM 20% DE DESCONTO

PARA SÓCIOS DO SINDICATO

SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ

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

TODA	QUINTA-FEIRA,	DAS	18H30	
ÀS	19H30	NA	ECO	TV	ABC

E no Facebook/ecotvabc
AO VIVO COM AS NOTÍCIAS 

DOS TRABALHADORES
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Matéria de CapaMatéria de Capa

“Não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos parti-

dos que me apoiaram nessa campanha, a vitória é do 

povo brasileiro. É a vitória de um imenso movimento 

democrático que se formaram acima dos partidos 

políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para 

que a democracia saísse vencedora”, comemorou o 

campeão.

Na avaliação e comemoração do presidente do Sindi-

cato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero 

Firmino Martinha a conquista é heroica e um exem-

plo de humanidade. “Lula é mais uma prova de que 

o amor sempre vencerá o ódio. Ganhou de um Bolso-

naro que usou todos os golpes baixos e imorais, espa-

lhando mentiras, enganando e manipulando parte da 

população. Agora teremos um país comandado por 

um grande líder que vai governar para todos. Foi uma 

vitória da democracia, da educação, da ciência, da 

cultura, do meio ambiente e da democracia.”  
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“Essa vitória é do povo 
brasileiro”, diz Lula em 
discurso após ser eleito

Assim como numa final de campeonato de futebol, a eleição de Luiz Inácio Lula 
da Silva, com virada e grito de vencedor nos minutos finais, foi emocionante e 

grandiosa. Na noite deste domingo, 30 de outubro, Lula venceu com 60 milhões 
de votos (50,90%) contra 58 milhões de votos (49,10%) de Bolsonaro. 

‘Só Lula seria 
capaz de vencer 
o uso e abuso 
da máquina’,

diz Geraldo Alckmin, 
vice-presidente eleito
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New York Times,   

dos Estados UnidoS 

El País, da Espanha
“Lula após vencer eleições: 
‘Tentaram me enterrar vivo 
e aqui estou’”

The Guardian, do reino unido

“Eleições no Brasil:             
Lula triunfa sobre Bolsonaro 
em retorno impressionante”

Clarín, da Argentina
“Em uma disputa voto a voto, Lula 

volta à Presidência 12 anos depois” 

Le Figaro,
da França:

“Lula, a vida 
extraordinária 
do incansável 
campeão da 
esquerda 
brasileira”

VEJA ALGUMAS DAS MANCHETES DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO MUNDO:

NA PAULISTA, LULA FAz UM DOS
DISCURSOS MAIS BONITOS DA HISTÓRIA
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso monumental de agradecimento 
ao povo brasileiro e ressaltou que a missão, a partir de 1º de janeiro de 2023, será unir o 

Brasil. “O povo brasileiro quer ter de volta a esperança”, afirmou o petista.

‘O Metalúrgico’ separou alguns trechos que dão a dimensão sobre o tamanho da grandeza 
histórica fala de Lula:

“Neste 30 de outubro 
histórico, a maioria do 
povo brasileiro deixou 
bem claro que deseja 
mais e não menos 
democracia, deseja mais 
e não menos inclusão 
social e oportunidade 
para todos, deseja mais 
e não menos liberdade, 
igualdade e fraternidade 
em nosso país.”

 “Nosso compromisso 
mais urgente é acabar 
com a fome outra vez, 
não podemos aceitar 
como normal que 
milhões de homens, 
mulheres e crianças 
nesse país não tenham 
o que comer ou que 
consumam menos 
calorias e proteínas 
que o necessário.”

“O povo 
brasileiro quer 
viver bem, comer 
bem, morar bem. 
Quer um bom 
emprego, um 
salário reajustado 
sempre acima da 
inflação, quer ter 
saúde e educação 
públicas de 
qualidade.” 

“A mais 
importante 
virtude de um 
bom governante 
será sempre o 
amor ao seu 
país e ao seu 
povo. No que 
depender de 
nós, não faltará 
amor nesse 
país.”

“Brasil expulsa Bolsonaro 
e traz de volta o ex-líder 
de esquerda Lula”
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ, 
com sede à Rua Dona Gertrudes de Lima n. 202, Centro, em Santo André, através do seu Presidente CÍCERO FIRMINO DA SILVA,  CONVOCA todos 
os trabalhadores das empresas Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santo André e Mauá a comparecerem na sede do Sindicato no 
dia 04 de Novembro  de 2022, sexta-feira, às 17:00 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda convocação; para tratar da 
seguinte ordem do dia: a) Discussão, apreciação e deliberação sobre as propostas de negociação coletiva em curso com os Sindicatos da Categoria 
Econômica e FIESP, referente ao percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza econômica, social e sindical, bem como, das 
condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato; b) Fixação de índice, valor e autorização de 
desconto da contribuição/forma de custeio dos integrantes da categoria profissional, sócios ou não sócios do Sindicato em tela; c) Discussão e deli-
beração do encaminhamento que deverá ser dado às negociações caso não sejam aprovadas as propostas apresentadas pelos Sindicatos Patronais; 
d) Discussão, apreciação e deliberação acerca de deflagração de greve, em conformidade com a legislação vigente, e ou instauração de dissídio 
coletivo; e) Deli-beração sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Santo André e Mauá, para, em conjunto ou separadamente, promoverem entendimentos, objetivando a celebração de Convenção 
ou Acordo Coletivo de Trabalho, junto aos Sindicatos Econômicos e FIESP, instauração de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo 
Judicial.  CÍCERO FIRMINO DA SILVA – Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ

CNPJ 57.571.077/0001-39

CAMpANHA	SAlARIAl	TEM	ASSEMBlEIA	DECISIVA	NESTA	SExTA-FEIRA

EUROBRAS
Inscrições:

10/10 a 25/10
Eleição:

04/11

FERKODA  S/A
Inscrições:

17/10 a 31/10
Eleição:

04/11

NEGEL
Inscrições:

13/10 a 21/10
Eleição:

07/11 

ESTADO TECNOLOGIA
Inscrições:

30/10 a 14/11
Eleição:

05/12

DUPPS DO BRASIL
Inscrições:

04/11 a 19/11
Eleição:

28/11

SIPRATECH
Inscrições:

26/10 a 09/11
Eleição:

16/11 

ELEIÇõES DA 

CIPA

•Acesso aos benefícios

•Pré-agendamento de serviços  
 ( jurídico, médico, Colônia     
 de Férias, entre outros)

•Denúncia pelo aplicativo

•E muito mais!

#SINDICALIZADO
BAIXE A SUA CARTERINHA 

DIGITAL DO SINDICATO

Aponte a Câmera do 
Celular no QR Code e 

baixe o aplicativo!

ATENDImENTO COmPLETO 
AOS ASSOCIADOS

/Metalurgicos.SA.MA

@sindmetalsa

(11) 97522-4886

A FORÇA DO SINDICATO
ESTÁ NA SUA PARTICIPAÇÃO!

www.sindmetalsa.org.br

Siga nas redes, informe-se, ASSOCIE-SE!

METALÚRGICA MS ABC
Inscrições:

26/10 a 10/11
Eleição:

21/11

MECANEL
Inscrições:

27/10 a 10/11
Eleição:

16/11

PRIMOTECNICA MECÂNICA
Inscrições:

03/11 a 19/11
Eleição:

29/11


