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Editorial

As desigualdades entre brancos de um lado e negros 
e pardos de outro são enormes após cem anos do 
fim da escravidão. Dados levantados por pesquisas e 
estudos em relação à renda e salário, segurança, edu-
cação, infância, entre 
outros cenários, 
não deixam dúvi-
das. O Brasil não é 
um paraíso racial como mui-
tos querem fazer entender.

Vamos aos recentes números 
da questão econômica. O 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
divulgado no dia 11 de no-
vembro, aponta que a cor 
ainda é um fator relevante na diferenciação do salário 
mensal médio dos trabalhadores no país em 2021. 

Os dados revelam que os brancos ganham R$ 3.099 
em média, um valor 75,7% maior do que o regis-
trado entre os pretos, que é de R$ 1.764. Supera, 
da mesma forma, em 70,8% a renda média de R$ 
1.814 dos trabalhadores pardos. Brancos também 
têm sido menos afetados pelo desemprego. A taxa 

de desocupação em 2021 para eles é de 11,3%. 
Entre a população preta é de 16,5% e para a popu-
lação parda, de 16,2%.

AntirrAcistA...........
Não é mimimi, é a sobre-
vivência da nossa humani-
dade, neste país que é o 
maior país negro fora do 
continente africano. Como 
disse Martin Luther King, ou 
viveremos como irmãos, ou 
morreremos todos como to-

los. Ou nós desco-
brimos a fraterni-
dade universal na 

qual não se pode 
fazer qualquer distinção em função de aparência ou 
nos destruiremos.  

Enquanto não mudarmos nossa atitude, pessoas 
negras serão mortas na nossa sociedade. É preciso 
ser antirracista. Quem não é a favor da total luta 
contra o racismo, é racista. 

conte com a luta do nosso sindicato. O forte e 
fraterno abraço desta presidência, sempre!
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NÃO AO RACISMO

Não é mimimi, é a sobrevivência 
da nossa humanidade. Como dizia, 
Martin Luther King, ou viveremos 

como irmãos, ou morreremos 
todos como tolos.

Ou nós descobrimos a fraternidade 
universal que não pode fazer 

qualquer distinção em função de 
aparência ou nos destruiremos

No mês da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de 
novembro, estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) revela:  “as desigualdades 
sociais por cor ou raça seguem evidentes no mercado 
de trabalho”. A violência contra negros e negras, prin-
cipalmente nas periferias das grandes cidades, são pro-
blemas sociais nesse Brasil que ainda não venceu o pas-
sado escravocrata. 
As taxas de desocupação, por exemplo, foram de 11,3% 
para os brancos, de 16,5% para os pretos e de 16,2% 
para os pardos. Se comparados ao ano anterior, quando 
os percentuais foram de 11,1%, 17,4% e 15,5%, respecti-
vamente, nota-se que pretos e pardos seguem pelo se-
gundo ano consecutivo em desvantagem no mercado 
de trabalho.  
A informalidade também atinge mais pretos e pardos 
do que brancos. Em 2021, a taxa geral era 40,1%. Os 
brancos tinham uma taxa menor, de 32,7%, e os pretos 
(43,4%) e pardos (47,0%), maior que a média nacional.

CONSCIêNCIA NegRA:
cor e raça ainda definem 
oportunidades no Brasil
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FARMÁCIA De 
MANIPULAÇÃO
COM 20% De 
DeSCONTO

PARA SÓCIOS DO 
SINDICATO

AciMA DE 100,00 FrEtE GrÁtis
Rua das Paineiras, 459 - Bairro Jardim / Sto. André

• Fórmulas para Humanos
• Florais
• Fórmulas Veterinárias
• Homeopatia

•	Sem	limites	de	
idade para o titular 
e o cônjuge

UM PLANO De SAÚDe 
COM PReÇO JUSTO

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:

A pesquisa aponta
informalidade de:
brancos 32,7% 

pretos 43,4%
 pardos 47,0%
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Matéria de Capa
      

Manoel do cavaco – Podemos começar pela sua 
história de vida?

Eu nasci numa favela da Vila Prudente. Já na minha 
ancestralidade, nasci na Angola. Quando olho minha 
vida, vejo que superei muitos desafios.  

Loyola - Como vê a atuação do Sindicato no 
diálogo com o movimento negro? 

Eu vejo com muito respeito e esperança. Quando uma 
entidade como essa me chama para conversar, eu, 
uma mulher negra e da periferia, fico feliz. E que bom 
que o sindicato segue construindo uma linda história, 
sendo forte na luta por salários e empregos de quali-
dade e também dialogando com a sociedade.

Osmar - Quais são os maiores desafios no 
enfrentamento ao racismo?

Precisamos de mais ações e políticas públicas vol-
tadas para a população negra e para o combate ao 
racismo estrutural no país. Eu acredito que a valori-
zação da população vai nos levar a uma sociedade 
melhor.  Haja vista a introdução das cotas raciais que 
representam um avanço nesse cenário na equidade 
de acesso ao ensino superior.  

Manoel do cavaco - E as nossas leis sobre a 
questão do negro, como avalia?

Se você levantar as leis que hoje exis-
tem para dar equidade à população 
negra até que são muitas, mas não são 
bem implementadas.  Precisamos avan-
çar nisso.  

Loyola - O que essa data da 
Consciência Negra significa?

Não basta não ser racista, 
é preciso ser antirracista. 
Além da Consciência Ne-
gra, uma consciência ci-
dadã. Nós não queremos 
pegar o lugar de ninguém, 
queremos o nosso lugar. 

Lulinha - Qual é a sua 
mensagem para as 
mulheres negras? 

Nós mulheres negras precisamos nos apossar do que 
tem aí, precisamos saber os nossos direitos. A partir 
do momento que eu iniciei no Coletivo Mulheres Ne-
gras Sim, comecei a entender qual era o meu papel 
na sociedade. Quando você chega em algum lugar e 
sabe qual é o seu direito, as pessoas vão se educando 
e respeitando. 
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A conversa foi longa e poderia ter preenchido as quatro páginas do jornal. 
Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Osmar 
Fernandes, Manoel do Cavaco, Rafael Loyola e Lulinha ficaram agradecidos 

com visita de Sônia Maria, do Coletivo Mulheres Negras Sim, que aceitou o convite em falar sobre os desafios 
em ser negro no Brasil e a luta contra o racismo. O bate papo da diretoria com a ativista resultou na entrevista 
que você lê a seguir:
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eNTReVISTA: Sônia Maria do Coletivo Mulheres Negras Sim

“eU NÃO QUeRO PegAR O SeU LUgAR, 
eU QUeRO O MeU LUgAR”

Diretoria do Sindicato 
entrevista Sônia 
Maria do Coletivo 
Mulheres Negras Sim. 
Os diretores Manoel 
do Cavaco, Osmar 
Fernandes, Rafael 
Loyola e Lulinha 
bateram um papo 
com a ativista

Público prestigia a 
exposição na Sede 

do Sindicato em 
Santo André 

O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Santo André e Mauá 
celebra o mês da Consciên-
cia Negra, com exposição 
instalada na sede da enti-
dade e que já vem sendo 
visitada pelo público. 
Por meio de um repertório 
variado com objetos da 
cultura afro, instrumentos 
musicais, fotos de per-
sonalidades históricas e 

de anônimos que retratam o negro no Brasil, cartazes com infor-
mações sobre a questão racial no país, a mostra respeita e enaltece 
a grandeza da negritude brasileira.  

EXPOsiÇÃO rEtrAtA A DiMEnsÃO DA cULtUrA 
E DA FOrÇA DO nEGrO
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/Metalurgicos.SA.MA@sindmetalsa(11) 97522-4886

www.sindmetalsa.org.brSiga nas 
redes, 

informe-se, 
associe-se!

A FORÇA DO 
SINDICATO

eSTÁ NA SUA 
PARTICIPAÇÃO!

Campanha Salarial 2022

Na sexta-feira, 11 de novem-
bro, os trabalhadores e tra-
balhadoras na Paranapanema 
aprovaram, em assembleia co-
ordenada pelo vice-presidente 
Adilson Sapão, a proposta 
de folgar na segunda-feira 
(14), véspera do feriado da 
Proclamação da República, e 
descontar as horas no mês de 
dezembro. 

Na ocasião, Sapão informou que a pauta para nego-
ciação da Campanha Salarial 2022 foi protocolada, pois 
a empresa se enquadra no grupo do Sindcel, onde não 
fecha acordo junto com a Federação desde 2017. 

Em assembleia realizada nesta segunda-feira, 14, os com-
panheiros e companheiras da Marelli, no 1º e 2º turno, 
aprovaram o reajuste da Campanha Salarial a partir de 
primeiro de novembro.

Paranapanema Marelli

PAUtA DA cAMPAnHA 
sALAriAL É EncAMinHADA 

trABALHADOrEs APrOVAM 
rEAJUstE sALAriAL

Companheiros durante 
assembleia na Paranapanema
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eLeIÇõeS DA 

CIPA
FORTE FIXADORES 

Inscrições 
encerradas:

Eleição:
17/11

METALÚRGICA MS ABC
Inscrições:

26/10 a 10/11
Eleição:
21/11

DUPPS DO BRASIL
Inscrições:

04/11 a 19/11
Eleição:
28/11

PRIMOTECNICA
Inscrições:

03/11 a 19/11
Eleição:
29/11

ESTADO TECNOLOGIA
Inscrições:

30/10 a 14/11
Eleição:
05/12

RÍMEL 
MANUTENÇÃO

Inscrições:
09/11 a 23/11

Eleição:
05/12

1) Reajuste Salarial: 6,46% a partir 
de 01/01/2023 sobre salários de 
31/10/2022 – Teto R$ 10.000,00 –   
Fixo R$ 646,00

2) Abono: Total 15% - Sobre sal. de 
31/10/2022 7,50% a ser pago em 
30/11/2022

Teto R$ 750,00 7,50% a ser pago em 
20/12/2022 Teto R$ 750,00 Teto: R$ 
10.000,00

As empresas que optarem em 
conceder o reaj. salarial previsto        
na cláusula 1 em 1/11/2022,          
ficam desobrigadas da concessão     

do Abono.

3) Piso Salarial : A partir de 
01/01/2023 Até 250 empregados:    
R$ 1.685,00

+ 250 empregados: R$ 2.270,00

4) Vigência
Vigência de 01 novembro de 2022 
até 31 de outubro de 2023, ficando 
prorrogadas até 31 de outubro de 
2023 todas as demais cláusulas 
sociais e sindicais pré-existentes da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
2020/2022 e Aditivo 2021/2023.

1) Reajuste Salarial: 6,46% a partir 
de 01/01/2023 sobre salários de 
31/10/2022 – Teto R$ 10.000,00 – 
Fixo R$ 646,00

As empresas que optarem em 
conceder o reaj. salarial de 6,46% em 
1/11/2022, ficam desobrigadas da 
concessão do Abono.

2) Abono:  Total 15% - Sobre sal. de 
31/10/2022.

7,50% a ser pago até 30/11/2022 
7,50% a ser pago até 20/12/2022 
Teto: R$ 10.000,00As empresas que 
optarem em conceder o reaj. salarial 

previsto na cláusula 1 em 1/11/2022, 
ficam desobrigadas da concessão do 
Abono.

3) Salário Normativo : A partir de 
01/01/2023.

Até 350 trabs – R$ 1.881,36 + de350 
–R$2.195,83

Teto R$ 750,00 Teto R$ 750,00

4) Vigência
Vigência de 01 novembro de 2022 
até 31 de outubro de 2024 exceto as 
cláusulas econômicas com vigência 
até 31/10/2023.

SINDIPEÇAS | SINDIFORJA | SINPA (aditamento) FUNDIÇÃO (convenção)

Reajuste aplicado pelo  
INPC fica em 6,46%; veja 
o resumo das convenções

Este ano o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) fechou em 6,46%. As 
propostas que garantem este reajuste já foram assinadas com bancadas patronais: 
Sindipeças, Sindforja, Sinpa e Fundição. Além do índice econômico, a pauta garante 
aos trabalhadores desses grupos a renovação da nossa Convenção Coletiva, com 
todas as conquistas históricas e a manutenção de melhores condições de trabalho.


