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ObrigadO!
Começamos este editorial de fim de ano com agra-
decimentos. Agradecimento a você metalúrgico e 
metalúrgica. Obrigado por ter fortalecido a luta da 
nossa categoria fazendo parte do Sindicato. Saber 
que vocês estão aí nas fábricas, trabalhando, mo-
bilizando e participando das nossas assembleias e 
campanhas, sempre na busca por conquistas e ma-
nutenção de direitos, pensando em avanços cole-
tivos, é gratificante, é fantástico!

Política de valorização do
   SaláriO mínimO 
Depois de quatro anos sem aumento real do sa-
lário mínimo, um dos absurdos do atual governo que 
abordamos por aqui no decorrer de 2022, o presi-
dente eleito, Lula, já anunciou que teremos todo ano 
aumento real, sendo reajustado acima da inflação.  
No período das eleições, durante entrevista ao Ra-    
tinho no SBT, o apresentador perguntou: Como é 
que o Lula vai aumentar o salário mínimo? A res-
posta veio direta e rápida: “Aumentando!”  Assim, 
com a tranquilidade  de quem  sabe o caminho. No 
plano divulgado do novo governo: reajuste pelo 
INPC do ano anterior mais a variação do PIB de dois 
anos anteriores.

as  PriOridadeS 
Há várias urgências, o combate à fome, miséria e 
desigualdade. Recuperar os desmontes na Edu-
cação e na Saúde. Combater o desmatamento e 
fortalecer o Ministério do Meio Ambiente. Retomar 
o crescimento econômico e reduzir o desemprego, 
gerando empregos de qualidade. Recuperar os in-
vestimentos em ciência e tecnologia, bem como a 
imagem do país no exterior, que foi desgastada e 
rebaixada no governo Bolsonaro.

Afirmação de  direitOS
Os retrocessos dos últimos governos, em todas as 
políticas sociais e econômicas na vida dos traba-
lhadores, devem cessar e, as possíveis, serem rever-
tidas, com o governo Lula, para o Brasil dar um novo 
salto rumo a um Estado de bem-estar social, não só 

na classe trabalhadora, mas em todos os setores da 
sociedade. 

O amor  venceu!
A vitória do amor contra o ódio foi sentida por mi-
lhares de brasileiros que, após a vitória histórica de 
Lula com 60.345.999 votos, usaram essa expressão 
para desabafar e expressar a alegria da conquista. 
E não podia ser diferente, ganhou o lado que de-
fende a democracia e pensa no crescimento social 
e próspero da população, superando milhões de 
fake News, fundamentalismo, intolerância, mani-
pulação e violência política. Vencemos! Viva o 
amor! Viva o Brasil!

O vento mudou,
   2023, prOmete!
Com novo e experiente presidente, começaremos 
2023 na expectativa de que o ano seja produtivo, 
trazendo bons indicadores de empregos, salários e 
produção. O próprio Lula, que já anunciou Fernan-
do Haddad como ministro da Fazenda, disse que o 
governo vai trabalhar num ambiente favorável aos 
investimentos privados,  ao mesmo tempo, de con-
tas públicas que permitam o investimento do Es-
tado com medidas para deixar o cenário brasileiro 
mais lucrativo para todos.

Nosso Sindicato, 90 anos, 
     aqui tem hiStória!
Os metalúrgicos de Santo André e Mauá caminham 
para um aniversário especial de nove décadas da 
entidade. Naquele 23 de setembro de 1933, com a 
fundação, começou oficialmente uma das experiên-
cias mais significativas no processo de formação da 
classe trabalhadora no país. Desde então, a catego-
ria, aqui na região do ABC, assumiu papéis decisivos 
nos principais eventos políticos-sindicais e sociais. 
Vamos comemorar, pois sobrevivemos e recriamos 
a nossa identidade de luta a partir de conjunturas 
econômicas e políticas diversas, nas quais fomos 
chamados a responder pelos desafios da represen-
tação e contestação de políticas e práticas prejudi-
ciais aos trabalhadores.

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

RETROSPECTIVA 2022,  
PERSPECTIVA  2023

O futuro do que conversamos:



Sindicato Cidadão
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Nesta época do ano, todo mundo 
pensa em solidariedade.

O Sindicato procura fazer isso 
todos os dias

Companheiros 
Bertoni, Tiaguinho; 
diretor Lulinha; 
presidente Cícero 
Martinha e o 
diretor Loyola 
em divulgação 
da Campanha do 
Agasalho.

Relembre as iniciativas da entidade 
e veja como as ações sociais ajudam 
a sociedade a enfrentar os seus 
desafios e apresentam caminhos 
para fortalecer o coletivo.

18 de maio, os termôme-
tros da cidade registravam 
a mínima na casa dos 6ºC 
e a máxima não passava 
de 13ºC. À noite com os 
ventos em uma velocidade 
média atingindo o pico 
de 32km/h, a sensação 
térmica ficava ainda mais 
dramática e perigosa para 
quem se encontrava em 
situação de rua.

Diante disso, o Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Santo André e Mauá, em proposta 
idealizada pelos diretores Loyola e Lulinha, 

junto com o presidente Cícero Martinha, 
decidiu que a entidade passasse as noites 
com as portas abertas para acolher quem 
estava sem abrigo para se proteger do frio.

Encerrando as ações sociais do 
Sindicato em 2022, o apadrinha-
mento, mais uma vez, respondeu 
com solidariedade, fraternidade 
e diversão a expectativa de 120 
crianças beneficiadas. 
“Se cada um fizer um pouco do 
que fizemos aqui, com certeza, nós teremos um 
Natal de alegria e de paz para todas as crian-
ças do Brasil”, disse o presidente do Sindicato 
Cícero Martinha, durante o ato que aconteceu 
na sede da entidade, neste domingo, 11 de 
dezembro.

“A nossa entidade vai além das reivin-
dicações dos trabalhadores. Atua tam-
bém nas comunidades, por meio de 
ações sociais”, comentou durante a en-
trega o diretor Osmar Fernandes que 
organizou a distribuição. Uma doação 
que foi possível graças a empresa Ma-
xion, que destinou 50 cestas básicas, 
por solicitação do secretário-geral Ma-
noel do Cavaco, para as campanhas de 
solidariedade do Sindicato.

Nas noites de frio intenso, 
Sindicato abriu as portas para 

acolher pessoas em situação de rua

Famílias do Sacadura Cabral 
recebem cestas básicas 
doadas pelo Sindicato

Para aquecer vidas
Campanha do agasalho arrecadou roupas de 
inverno e cobertores para ajudar no amparo 
às famílias em situação de vulnerabilidade 
durante o período de frio. 
A destinação da arrecadação teve como des-
tino, em Santo André, a comunidade Titãs, 
no Jardim Magali; ação social da Igreja Avi-
vamento Bíblico, no Sacadura Cabral. Já em 
Mauá, aos moradores do bairro Salgueiro. 

para o Natal da criançada, um divertido 
e inesquecível apadrinhamento

A ação também 
contou com a 
sensibilidade das 
companheiras 
Maria, Regiane e 
da diretora Ilca no 
convencimento 
das pessoas em 
situação de rua.
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Conquistas
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Plr traz r$ 21 milhõeS 
Para a ecOnOmia dO abc

O montante de PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) negociada pelo Sindi-
cato com as empresas, sempre subme-
tendo os acordos para a aprovação dos 

trabalhadores em assembleia, chegou 
ao valor de R$ 21.544,517,00. Foram 101 
acordos fechados, beneficiando 6.665 tra-
balhadores. 

Coordenado pelo Dr. Marcelo Firmino 
e com a consultoria do Dr. Raimundo 
Simão de Melo, o Departamento Jurídico 

teve um 2022 de muito trabalho e desa-
fios na proteção dos direitos da catego-
ria. Vamos ao balanço: 

O anO nO dePartamentO JurídicO

Total de homologações

551
Total de empresas

64

Valores ressalvados aos trabalhadores

R$376.772,35
Valor repassado aos trabalhadores

R$4.662.253,51

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 Especialista em Negociação Coletiva e 
Conflitos Coletivos de Trabalho pela OIT.

Dr. Marcelo
Firmino

Coordenador do 
Departamento Jurídico do 
Sindicato dos Metalúrgicos 

de Santo André e Mauá.

101

6.655

R$ 3.237,34

ACORDOS

Trabalhadores
beneficiados

Valor por trabalhador
em média

O trIUNFO DA CAmpANHA SALArIAL, CAteGOrIA CONQUIStA 
rePOSiÇÃO da inFlaÇÃO e mantÉm a cOnvenÇÃO cOletiva

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 
neste ano, ficou em 6,46%. O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Santo André e Mauá, por meio de negociações 
fechadas via Federação dos Metalúrgicos do Estado de 
São Paulo, assinou 12 acordos com grupos patronais.

A renovação das cláusulas sociais da Convenção Co-
letiva de Trabalho é outra vitória, pois mantém várias 
garantias como jornada e segurança no trabalho, além 
itens voltados para o bem-estar das trabalhadoras 
metalúrgicas.

Contando com a atuação do médico do tra-
balho Doutor Tarcísio Almeida, o Departa-
mento teve um ano intenso de serviços na 
prestação de atendimen-
tos aos associados, bus-
cando a proteção da vida 
e a assistência à saúde.

Departamento de 
Saúde em foco

Em mAIO, gREVE nA mAREllI gARAnTIu CESTA 
báSICA E mElhORES COndIçõES dE SERVIçO

Neste ano:
156 atendimentos médicos
7 CATs abertas

Dr. Tarcísio 
Almeida



Radar Sindical 
Na tela do celular, a seu 

serviço e com notícias das 
lutas dos trabalhadores!

A expansão da internet e das redes sociais 
transformou o modo como a sociedade re-
cebe e se apropria da informação. O leitor 
ficou mais próximo e a informação mais ágil. 
Atento a essas inovações, o Sindicato lan-
çou neste ano um novo site no formato de 

portal de notícias, com o objetivo de forta-
lecer e facilitar os meios de acesso aos con-
teúdos da entidade, aos serviços prestados 
à categoria, passando pelas notícias sobre 
as pautas de reivindicações, assembleias e o 
mundo do trabalho. 

Mire o celular 
no QR Code 
e acesse 
e baixe o 
aplicativo!
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Acompanhando 
a tecnologia, em 

2021, já havia 
lançado o aplicativo.

Entre baixas na economia e um cenário de alta da inflação 
generalizada, com o descaso do governo Bolsonaro em 
relação a geração de empregos e a falta de política indus-
trial para atrair e segurar empresas no país, o mercado de 
trabalho, na região, dentro da nossa categoria, passou por 
momentos difíceis.

Duas empresas que retratam este cenário 
de caos econômico, com desmonte da in-
dústria, são a Tupy e a Paranapanema.
Em setembro, a Tupy fechou a planta em 
Mauá. Uma triste notícia que afetou 220 tra-

balhadores que tiveram que 
decidir pela transferência 
para a matriz em Joinville, 
Santa Catarina, ou para a fi-
lial em Betim, Minas Gerais.

Já na Paranapanema, bem agora no 
mês de dezembro, no momento de 
dizer adeus ao ano velho, a empresa 
demitiu 87 funcionários num dia e no 
outro, entrou em recuperação judi-
cial. Uma das maiores sacanagens já 
feitas por uma fábrica com os seus 
trabalhadores na região do ABC.

Um ano de enfrentamento ao desemprego

Na segunda-feira, 12 
de dezembro, em 

ato de protesto na 
frente da empresa, 

trabalhadores 
jogaram uniformes 

no chão e depois 
caminharam pela Av. 

dos Estados.

Foi inaugurada, no dia 30 de novembro, a placa nomeando a 
Colônia de Férias, em Praia Grande, para Benedito marcílio 
alves da silva, em homenagem ao ex-presidente, que esteve 

presente com familiares e amigos para re-
ceber a honraria da diretoria do Sindicato e 
do atual presidente Cícero Martinha.

Colônia de Férias passa a se chamar Benedito marcílio

Programe-se para curtir a nossa 
Colônia de Férias Faça a sua reserva!

Zap: (13) 997923440 /Metalurgicos.SA.MA

@sindmetalsa

(11) 97522-4886

www.sindmetalsa.org.br



No país em que o racismo es-
trutural ainda está para ser re-
solvido e a desigualdade entre 
brancos e negros é gigantesca, 
o jornal do Sindicato abordou 
os mais variados temas sobre 
a condição do negro na socie-
dade.
Nas nossas páginas, não só a 
reprodução de levantamentos 

sociais e econômicos, com in-
dicadores de desigualdades so-
ciais em níveis alarmantes, mas, 
principalmente, uma exaltação 
dos negros na narrativa social. 

Visão Nacional
A viTóRiA De LuLA e DO 

POvO bRASiLeiRO
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Em uma eleição acirrada, 
que marca a volta da 
esquerda ao poder de-
pois de seis anos, Lula 
faz história, ganhando 
a presidência pela ter-
ceira vez, com recorde 
de votos: 60,3 milhões 
e o apoio de uma frente 
ampla democrática. Reveja pelas capas do nosso jornal, como o Sindi-
cato apoiou e acompanhou o triunfo do presidente eleito.

Num 2022 marcado pelo an-
iversário de 90 anos da cidada-
nia política feminina, com o 
direito de voto das mulheres, 
o jornal não só abordou o 
tema, que ganhou ainda mais 
destaque, neste ano de eleição, 
mas também estampou em 
suas páginas dados e levanta-
mentos sobre a desigualdade 
econômica entre gêneros e a 
própria questão da violência 

contra a mulher.
E não nos esqueçamos, o Sin-
dicato, que segue na luta por 
igualdade e direitos, tem uma 
Convenção Coletiva com o Sin-
dipeças que garante licença 
maternidade por seis meses; 
garantia a empregada que so-
frer aborto; garantia para a fun-
cionária vítima de violência do-
méstica, com 30 dias de licença 
remunerada.

Resistência, força e coragem!

nÃO aO 
raciSmO

A causa 
negra

www.belezasaude.com.br

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

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:

SINDICATO NA TV

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

TOdA QuInTA-
FEIRA, dAS 18h30 

ÀS 19h30

Facebook/ecotvabc

A questão da mulher



12 meses, 12 capas
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nOSSO JORnAl “O mETAlÚRgICO”
Das 47 edições que publicamos neste ano, separamos doze que representam bem o ano 

desafiador que tivemos e, como a própria manchete da capa diz, marcado pela superação.

JANeiRO

Na vida moderna que vivemos, sempre com um celular na 

mão, o Sindicato começou o ano apresentando o aplica-

tivo para conectar os associados com os serviços da enti-

dade:   marcação de consulta jurídica, médica, lista de 

convênios, votação de assembleias, reserva na Colônia 

de Férias, informações administrativas e notícias das 

campanhas, lutas e mobilizações.

JULHO

“Enquanto o assédio moral é uma violência psicológica, 

que expõe trabalhadores a situações humilhantes, o 

assédio sexual é um constrangimento sofrido por uma 

conduta de objetivo sexual que, como regra, o agres-

sor usa a posição hierárquica para obter o que de-

seja. Ambos afetam a dignidade e os direitos”, ana-

lisou o advogado do Sindicato Dr. Marcelo Firmino.

MARÇO

“Não podemos perder mais tempo, se o país ficar 

de fora dessa corrida no desenvolvimento de novas 

tecnologias, o cenário ficará ainda mais difícil. Se o 

Brasil não desenvolver, não produzir, não pesquisar, 

consequentemente, irá importar tecnologia, sem 

gerar novos empregos aqui”, alertou o presidente 

Cícero Martinha.

SeTeMbRO

Aniversário de 89 anos foi marcado por celebração de 

conquistas na vida dos trabalhadores e conscientização 

política. Naquele momento, o Brasil caminhava para a 

reta final das eleições, enquanto a entidade comemo-

rava mais um ano de fundação e lembrava a força da 

democracia.

MAiO

Na porta da fábrica, os metalúrgicos e metalúrgicas da 

Maxion levantaram os braços em aprovação à proposta 

da PLR (Participação nos Lucros e Resultados). A empre-

sa tem um alto índice de filiados, representando força 

de mobilização junto com a entidade sindical.

NOveMbRO

Campanha Salarial 2022 a todo vapor. Diretoria do 

Sindicato em ação para definir e afirmar não só as 

boas condições de salários, mas também as conquis-

tas da Convenção Coletiva: jornada, saúde, segu-

rança, ambientes adequados, entre tantas outras. 

FeveReiRO

Assunto presente nos 365 dias do ano, as pautas 

com as reivindicações de PLR foram destaques 

nesta edição.  Num 2022 marcado pelo aumento 

do custo de vida, alta do preço dos alimentos, gás 

e combustível, conseguir ganho econômico para ca-

tegoria foi a ordem do dia no Sindicato.

AGOSTO

UNIDOS POR UM PAÍS MELHOR: 1º Encontro Regional 

dos Metalúrgicos reuniu 21 sindicatos. Na pauta, em 

clima de pré-campanha, as eleições como meio de for-

talecimento da representatividade dos trabalhadores.

AbRiL

17 de abril de 1982 é uma data importante no calendário 

deste Sindicato. Neste ano completou 40 anos que os 

companheiros e companheiras retomaram a entidade das 

mãos dos interventores. Um período em que se comba-

teu a repressão do governo ditatorial. Aliás, foram cinco 

intervenções na história do Sindicato, em diferentes dé-

cadas: 1930, 1940, 1960, no ano de 1979 e em 1980.

OuTubRO

Qualquer retrospectiva, com fatos e levantamen-

tos comprovam que, durante o governo Bolsona-

ro, o chicote estralou na vida de quem acorda 

cedo. “O Metalúrgico”, em outubro já fazia esse 

balanço.

JUNHO 

“Quando você vê o resultado, quando leva uma 

proposta que todos aprovam, é muito gratificante. 

Mostra que estamos no caminho certo”, disse o 

vice-presidente Adilson Sapão.

DeZeMbRO

Nada melhor do que a inspiração do futebol, no 

pique de Copa do Mundo, para ilustrar o avanço da 

Campanha Salarial unificada entre 53 Sindicatos de 

Metalúrgicos, envolvendo cerca de 700 mil metalúr-

gicos no Estado de SP. 



O que eles disseram em 2022
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FÉRIAS COLETIVAS COM PLANTÃO

“Nós precisamos garantir emprego. O emprego tem que ser uma 
obsessão. Nós vamos ter que fazer das tripas coração para que a 
gente possa garantir a essa juventude, primeiro, a oportunidade 
de estudar, segundo, a oportunidade de trabalhar e, terceiro, 
a oportunidade e a certeza de que não serão violentados pela 
agressividade nas periferias deste país.”

“Para os trabalhadores e 
trabalhadoras somente 
a luta faz a lei.”

“Gerar emprego e renda é a 
nossa preocupação número 
um para que o país volte a 
se desenvolver. Além disso, 
a valorização salarial e da 
aposentadoria é uma luta 
constante para melhorar a vida 
dos brasileiros. Depois de tantos 
anos de estagnação econômica, temos 
a chance de fazer o país crescer economicamente e 
de reduzir a desigualdade social. Nenhuma nação 
pode ser considerada desenvolvida com pessoas 
passando fome, com idosos passando necessidades, 
sem dinheiro para comprar o básico. Por isso, tenho 
certeza que junto com Lula, Alckmin e toda a equipe 
de governo, faremos a diferença. Estamos unidos por 
um Brasil igual e justo para todos.”

Presidente eleito Lula,
no evento em que recebeu apoio do Solidariedade, em 3 de maio

Miguel Torres 
Presidente da Força Sindical, do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes e membro do 
Grupo de Transição Governamental

Paulinho da Força
Deputado Federal

eliseu Silva Costa 
Presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. 

“Então, é somente 
com o fortalecimento 
do sindicato é que 
o trabalhador pode 
conquistar melhorias. 
Porque, na verdade, é 
o Sindicato que garante 
todos os direitos para os 
trabalhadores e suas famílias.”

“Não há liberdade num país em que 
33 milhões de pessoas passam fome. 
Não há pátria livre onde se segue 
reproduzindo problemas estruturais 
de violência, desigualdades, injustiças 
sociais, raciais e de gênero.”

Cícero Martinha 
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá

Um ano dura 12 meses.
A luta, a vida toda.
Para o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá, o melhor de 2022 foi fazer parte 
de mais um ano da história dos trabalhadores 
e trabalhadoras, lutando por conquistas e 
defendendo os direitos da categoria.

Vamos juntos novamente! 
UM FELIZ 2023!

Neste período, o diretor-executivo Osmar Fernandes (celular: 94018-4404)
e os assessores Dudu, Maritaca e Gil Baiano estarão de plantão, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h. Departamento de Arrecadação e Cadastro 
também terá plantão com atendimento das 9h às 15h.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá terá expediente até 
o dia 16 de dezembro de 2022, às 12h, entrando em férias coletivas a partir 
do dia 19 de dezembro de 2022, retornando no dia 09 de janeiro de 2023. 


