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A VOLTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
AOS TRABALHADORES COM O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
Colocando um fim ao longo período de ataques e 
retirada de direitos contra a classe trabalhadora, o 
governo do presidente Lula, entre as medidas ini-
ciais para a retomada do desenvolvimento do país, 
reativou o Ministério do Trabalho, nomeando o 
ex-sindicalista, Luiz 
Marinho.

Nesta mudança de 
rumo, a expectativa é de 
ver em prática ações para 
melhorar as condições de 
trabalho, reajuste real de 
salário mínimo (aliás, como 
já estamos vendo), fortalecimento dos sindicatos 
e fiscalização para combater a precarização, a dis-
criminação e a exploração abusiva do trabalho. 
Outro ponto fundamental, até pela trágica reali-
dade de trabalhadores encontrados em situação 
análoga à escravidão, é o fortalecimento da fiscali-
zação para identificar e punir a exploração crimi-

nosa de mão de obra no país. 

Vale lembrar que, oficialmente, a pasta ficou excluída 
de janeiro de 2019 a julho de 2021, sendo ativada 
apenas por acomodação política e sem nenhuma 

ação para geração de empre-
go e renda nem de apoio aos 
trabalhadores brasileiros.

TRABALHO E DIGNIDADE 
PARA TODOS

Precisamos falar e 
cobrar sobre a diver-

sidade e inclusão nas 
empresas. Por isso, ao destacarmos os desafios do 
governo Lula e do Ministério do Trabalho, temos 
que incluir nas melhorias de condições de emprego 
e renda a proteção de segmentos mais vulneráveis 
como jovens, negros, mulheres, pessoas com defi-

ciência, LGBTQIA+. 
Conte com a luta do nosso Sindicato.

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

reajuste real do salário 
mínimo, combater 
a precarização, a 
discriminação e a 

exploração abusiva
do trabalho.
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No clima do mês da mulher, 

o memorável baú de fotos 

do Sindicato rende home-

nagens à companheira Léa 

cuja passagem entre nós se 

deu entre 1955 e 1988. Uma 

mulher incrível, de luta e 

com várias facetas.

A Léa metalúrgica (de 1974 

a 1982), esteve na Comissão 

de Fábrica na Philips. Como 

líder grevista, chegou a ser 

detida pelo DOPs, onde 

apanhou e teve a clavícula 

quebrada. Entre 1982 e 

1983, torna-se sindicalista.

A Léa política, em 1982, 

elegeu-se vereadora na ci-

dade de Mauá pelo PT. Em 

1986, candidatou-se a de-

putada estadual. 

A Léa poeta e ativista cul-

tural, em 1988, viajou à 

Colômbia para realizar uma 

pesquisa de arte dramática. 

Neste mesmo ano, perde a 

vida num acidente de car-

ro, na saída da cidade de 

Mauá.Ar
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LÉA: 
METALÚRGICA, 

POLÍTICA E 
POETA

08 DE MARÇO: 

CONFRATERNIZAÇÃO 
E REFLEXÃO 

SOBRE A MULHER 
NA SOCIEDADE 
MARCARAM A 

MANHÃ DO DIA 
INTERNACIONAL 
DA MULHER NO 

SINDICATO
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No que diz respeito a classe trabalhadora, além 
da valorização do salário mínimo para aumentar 
o poder de compra e a recente ação para igualar 
salários entre homens e mulheres que ocupam o 
mesmo cargo, um assunto que também está na 
pauta do dia é a negociação coletiva somada ao 
fortalecimento dos sindicatos.  
“O sindicato é do tamanho que o trabalhador 
quiser e quanto mais companheiras e compa-
nheiros, mais fortes ficamos. Todas as melhorias 
como assistência médica, restaurante, trans-
porte, cesta básica, são frutos de força coletiva. 
Graças à pressão do movimento sindical como 

um todo, 13º salário, PLR e férias são realidades 
na vida dos trabalhadores que ainda lutam pela 
redução da jornada de trabalho, entre outras me-
tas”, explica o presidente Cícero Martinha. “E 
com o trabalhador sozinho? Quantas conquistas 
tivemos? Nenhuma. Não se conquista nada sem 
união”, reflete. 
Para o diretor-executivo Rafael Loyola a nego-
ciação coletiva é um exemplo da democratização 
das relações de trabalho. “Fortalecer os sindicatos 
é avançar na busca por melhorias e na conquista 
de direitos para os trabalhadores que, através de 
negociações isoladas, jamais seriam obtidos.”  

Declaração do Imposto 
de renda começa nesta 

quinta-feira, dia 15 

No Dia Internacional da Mulher, o 
presidente Lula apresentou o pro-
jeto de lei que combate o paga-
mento de salários diferentes para 
homens e mulheres que traba-
lham na mesma função. A maté-
ria foi encaminhada ao Congres-
so Nacional e estabelece multas 
pesadas para patrões que não cumprirem. 

O texto determina uma multa de 10 vezes o 
maior salário pago pela empresa em caso de 
discriminação salarial por motivo de gênero, 
raça ou etnia. A hipótese de desigualdade na 
remuneração será verificada em relatório de 
transparência elaborado pelo empregador com 
mais de 20 funcionários, diz o projeto. 

Na busca em garantir a igualdade salarial, se-
gundo o projeto de lei, estão o fortalecimento 
da fiscalização, o cumprimento de penas ad-
ministrativas e a fácil disposição de processos 
para assegurar os salários iguais. 

Neste ano, o prazo para a entrega das declarações 
do Imposto de Renda da Pessoa Física será de 15 de 
março a 31 de maio.

A Receita, por meio de nota, explicou que a mudança 
tem como objetivo permitir que todos os contribuintes 
possam ter acesso à declaração pré-preenchida do 
documento antes do envio definitivo.

Entenda o projeto de Lula 
para igualdade de salário 
entre homens e mulheres

BRASIL
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Desde o início do governo Lula, o Brasil é 
marcado pela volta de políticas públicas 
e um diálogo com todos os setores da 
sociedade. A exemplo do movimento 
sindical, muitos assuntos ignorados nos 
governos anteriores, voltaram a ser 
tratados com a seriedade e a devida 
importância para o crescimento do país. 

Negociação coletiva
garante direitos e proteção 

aos trabalhadores  

Atendimento: segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
2º Sábado do mês, das 8h às 12h.

Rua Gertrudes de Lima, 202, Centro, Santo André.

SINDICATO REALIZA 
ATENDIMENTO PARA 

DECLARAÇÃO DE 
IMPOSTO DE RENDA 2023

R$ 80 para sócio
R$ 100  para não sócio
Maiores 

informações: 2534-4097 / 94287-4097



Edital de Publicação. Pelo presente edital, faço saber que no 
dia 10 de Março de 2023, às 17:00 horas, na Sede do SIN-
DICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS ME-
TALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
SANTO ANDRÉ E MAUÁ, sito à Rua  Gertrudes de Lima, 202, 
Centro, Santo André, SP., de acordo com o edital de convo-
cação das eleições publicado no jornal Folha de São Paulo 
do dia 07 de Março de 2023, página A17 e no órgão oficial de 
comunicação do Sindicato, Jornal O METALÚRGICO, edição 
1213, página 4, a serem realizadas nos dias 12 e 13 de Abril 
de 2023, para o quadriênio 2023/2027, para a renovação da 
Diretoria Executiva, dos Suplentes da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal (Titulares e Suplentes) e dos Representantes 
da Federação e da Confederação (Titulares e Suplentes), foi 
encerrado o prazo previsto para registro de chapas, tendo 
sido constatado o registro de uma única chapa que recebeu o 
número UM (1), de acordo com o estatuto da entidade sindi-
cal, conforme a descrição a seguir: CHAPA Nº 1: Encabeçada 
pelo Sr. ADILSON TORRES DOS SANTOS, cuja composição 
é a seguinte: ADAIR AUGUSTO GRANATO, ALDO MEIRA 
SANTOS, ALTAMIRO RIBEIRO DE BRITO, ANDERSON AL-
BUQUERQUE BRITO, ARNALDO LUIS DA ROCHA, CÍCERO 
FIRMINO DA SILVA, EDILSON MARTINS, GEOVANE CORREA 
DE SOUZA, GILSON DA SILVA GUILHERMINO, HÉLIO DOS 
SANTOS, ILCA PEREIRA DE ALMEIDA, JOÃO CARLOS DE 
OLIVEIRA, JOSÉ EDILSON DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO 
VICARIA, LINCOLN PATROCINIO, LUIZ FERNANDO MALVA 
SOUZA, MANOEL SEVERINO DA SILVA,  OSMAR CÉSAR 
FERNANDES, PEDRO LEONARDO RODRIGUES, PEDRO 
PAULO DA SILVA, RAFAEL WILLIAM LOYOLA, TIAGO TEO-
DORO DORNELAS e WILSON FRANCISCO. A impugnação de 
candidaturas deverá ser feita no prazo de três (03) dias a con-
tar desta publicação da relação da chapa registrada. Santo 
André, 14 de março de 2023. CÍCERO FIRMINO DA SILVA, 
Presidente da Comissão Eleitoral. 

O que rola nas Fábricas
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20 anos sem 
José Tomaz 

Neto

Nesta segunda, 13 de mar-
ço de 2023, o presidente 
da Força Sindical, CNTM 
e Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes, Miguel Torres 
reuniu-se em Brasília com a 
Ministra do Meio Ambiente 
e Mudança do Clima, Ma-
rina Silva, em seu gabinete.

Acompanhado dos dirigentes sindicais da Força Sindi-
cal: Herbert Passos (Sindicato dos Químicos da Baixada 
Santista) e Rinaldo Júnior (Força Pernambuco), Miguel 
Torres entregou à Marina a proposta da Força Sindical 
para a retomada do desenvolvimento sustentável do 
Brasil com geração de empregos de qualidade e res-
peito ao meio ambiente. 
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EM ENCONTRO COM SINDICALISTAS, 
MARINA SILVA RECEBE PROPOSTAS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Herbert Passos  do 
Sindicato dos Químicos 

da Baixada Santista, 
o presidente da Força 

Sindical/PE, Rinaldo Júnior 
e o presidente da Força 
Sindical, Miguel Torres 

foram recepcionados pela 
ministra Marina Silva.
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A.L. ALUMÍNIO
Inscrições:

17/02 a 06/03
Eleição:
17/03

MAXDEL
Inscrições:

07/03 a 16/03
Eleição:
22/03 

ARTE & FATO
Inscrições:

06/03 a 20/03
Eleição:
22/03

PICHININ
Inscrições:

24/02 a 13/03
Eleição:
24/03  

E-LED ILUMINAÇÃO
Inscrições:

06/03 a 20/03
Eleição:
30/03

VOLPI NOGUEIRA
Inscrições:

10/03 a 21/03
Eleição:
31/03 

FUNDIÇÃO ANCHIETA
Inscrições:

10/03 a 24/03
Eleição:
31/03

C.D. DINIZ
Inscrições:

21/03 a 31/03
Eleição:
10/04

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

No dia 12 de março completou duas décadas da 
morte do grande companheiro, José Tomaz Neto. 
Ele trabalhou na TRW e, entre 1996 e 1999, foi 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá. 
Um dos líderes do renascimento da entidade, ao 
lado do atual presidente Cícero Martinha, empu-
nhou a bandeira da representatividade dos traba-
lhadores nas fábricas.
Além de militante histórico do movimento sindical, 
fez parte do Partido dos Trabalhadores (PT), em 
Mauá, onde candidatou-se a vereador. 
Quem é lembrado vive! Viva, José Tomaz Neto!

MEMÓRIA


