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Conceito que, há 30 anos, mudou a luta sindical no país
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Foi pensando no trabalhador e na trabalhadora além da fábrica que nasceu, há 
quase 30 anos, o conceito Sindicato Cidadão. Desde então, muitas lutas foram en-
frentadas, vitórias foram conquistadas e o Sindicato dos Metalúrgicos esteve sem-
pre ao lado das principais iniciativas populares, não só em Sorocaba e região, como 
também em todo o país. 

Inclusive, dois anos depois de lançado na cidade, o conceito foi aprovado no 
Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores e passou a ser seguido 
pelos sindicatos filiados à CUT.

Mas o que o Sindicato Cidadão mudou efetivamente na vida dos metalúrgicos? 
Além de lutar por melhores salários e condições no local de trabalho, o Sindicato 
assumiu um importante papel na busca por qualidade de vida para os metalúrgicos, 
estimulando a participação popular nos rumos políticos da sociedade. 

Foi com o empenho do SMetal que 
foram eleitos representantes no legislati-
vo municipal e estadual que, com certe-
za, fizeram e fazem a diferença por onde 
passam, como o ex-deputado Hamilton 
Pereira e o ex-vereador Izídio de Brito. 
Eles foram responsáveis por inúmeras 
leis nas áreas de saúde, educação, desen-
volvimento, geração de emprego, sem-
pre com foco nas necessidades da classe 
trabalhadora. 

Você sabia, por exemplo, que foi den-
tro do SMetal que nasceu o embrião para a criação da Região Metropolitana de 
Sorocaba? Ou que foram criadas importantíssimas ações, como o Programa de Al-
fabetização de Adultos, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba nos anos 90, o 
Movimento pela Qualificação do Trabalhador e o Espaço Cultural dos Metalúrgi-
cos? Tudo isso trouxe oportunidades a milhares de sorocabanos.

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) também só existe 
em Sorocaba por iniciativa do ex-deputado Hamilton, com apoio do Sindicato. 
Além disso, a campanha Natal Sem Fome e o Banco de Alimentos (BAS) trouxe-
ram dignidade às famílias sorocabanas que vivem em situação de vulnerabilidade 
social. Muito além da doação de cestas básicas, o BAS segue mudando vidas com 
projetos como a Mercearia Social, a Casa da Mulher, o Chefe Aprendiz e o Semear 
Agrofloresta.

Em meio à essa ampla e necessária atuação dentro e fora da fábrica, o SMetal 
nunca abandonou a luta em prol da categoria, sempre garantindo os direitos e os 
benefícios da categoria.

  Nós não podemos em hipótese 
alguma achar que o trabalhador tenha  

duas vidas, uma dentro do local de trabalho e outra 
fora. Afinal, não adianta nada ele [trabalhador] estar 
numa empresa, ter um carro, 

um convênio médico, e, ao 
mesmo tempo, seus filhos, 
irmãos, sobrinhos ou netos 

não tiverem boa condição de 
vida na sociedade”

Sindicato - palavra surge do francês 
‘syndic’, que significa “representante 
de uma determinada comunidade”.

Cidadão - Indivíduo que, por ser 
membro de um Estado, tem seus 
direitos civis e políticos garantidos, 
como saúde, educação, habitação, 
lazer, informação e emprego.

“Nosso compromisso está dentro e fora das fábricas. Nas negociações, 
garantimos a manutenção de importantes direitos, reajuste dos salários 
e benefícios. Tudo isso é fundamental para a categoria e impacta  
socialmente, movimentando a economia e gerando emprego e renda em 
Sorocaba e região. Mas para além disso, nossa missão é também atuar 
promovendo mudanças sociais e políticas, abrangendo a sociedade 
como um todo. Somos o SMetal, um Sindicato Cidadão com o qual 
podem contar sempre”.

Sindicato
Cidadão

Carlos Roberto de Gaspari
Ex-presidente do SMetal, idealizador 

do conceito Sindicato Cidadão
In memoriam

Desde a retomada, nos anos 80, o SMetal participa de 
importantes movimentos em prol da categoria e da sociedade
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SMetal 68 anos
A trajetória do SMetal sempre esteve ligada aos embates trabalhistas e sociais, atenta às demandas coletivas para 
a melhoria da qualidade de vida do metalúrgico, seja pelo lazer, cultura, qualificação e, até mesmo, o direito à saúde. 
Confira abaixo uma linha do tempo sobre alguns dos principais momentos desses 68 anos de história!

Uma história de transformação dentro e fora das fábricas
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Quando olhamos a trajetória desse Sindi-
cato, que hoje tenho a honra e o privilégio de 
presidir, vemos uma história de luta em prol 
da categoria metalúrgica e também de em-
penho para melhorar a vida em sociedade. 

Diante de muitos obstáculos, nos man-
tivemos firmes e presentes na vida das 
trabalhadoras e dos trabalhadores, assim 
como atuamos de modo social e político por 
Sorocaba e região. Esse é compromisso de 
um Sindicato que pensa além do chão de 
fábrica. Afinal, somos parte de um todo, da 
produção ao bairro, da empresa à cidade. 

Vivemos tempos difíceis e obscuros. Des-
de o golpe, em 2016, uma política de retro-
cessos foi implantada no país. Isso afetou 
diretamente a vida de todos nós. Direitos 
foram duramente atacados, a fome e o de-
semprego voltaram a fazer parte do nosso 
cotidiano.

 
Ainda assim, não deixamos de fazer a 

nossa parte e lutar por dias melhores. E os 
desafios são muitos. Quando falamos da ca-
tegoria metalúrgica, temos logo à frente a 
nossa Campanha Salarial, que enfrenta 
um cenário de inflação descontrolada e a 
constante tentativa dos patrões em retirar 
os direitos tão duramente conquistados. 

Mas como sempre, estamos prontos 
para brigar pelas metalúrgicas e pelos meta-
lúrgicos, buscando um reajuste digno, a am-
pliação dos benefícios e a manutenção dos 
direitos. Junto da FEM/CUT, iremos para as 
mesas de negociações certos de que a nossa 
base terá o reconhecimento que merece. 

Mas nosso trabalho não para por aí. Es-
tamos empenhados na construção de uma 
política de desenvolvimento industrial que 
fortaleça as empresas em toda a cadeia 

produtiva. Nesse sentido, para combater 
a intenção de Bolsonaro em importar au-
tomóveis elétricos, colocando em risco a 
produção nacional, temos um importante 
debate em curso sobre o “Híbrido-Eta-
nol, o Motor do Futuro”. Podemos ser 
pioneiros uma criar uma tecnologia que 
preserve o meio ambiente, proteja os em-
pregos e que gere novos postos de trabalho. 

Mas não podemos fazer isso sozinhos. 
Precisamos de todas as forças no mesmo 
sentido. Por isso, as eleições de 2022 são 
fundamentais nesse processo. Precisamos 
de políticos que nos representem em to-
das as esferas – municipal, estadual e na-
cional. Só com representantes focados em 
defender a classe trabalhadora podemos 
construir um futuro próspero e de cresci-
mento econômico, beneficiando a todos. 
Eleger pessoas que estão do nosso lado é 
um compromisso que temos que assumir 
esse ano. 

Até lá, seguimos com muito trabalho. 
Seja para a categoria, seja para sociedade. 
Por isso, é com prazer que anunciamos que 
teremos novamente o 1º de Maio dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras. De-
pois de dois anos de batalha contra a Co-
vid-19, finalmente vamos realizar esse dia 
de muita resistência e cultura, numa grande 
festa para toda região.

E a mesma alegria da volta do Bentão 
à primeira divisão é o sentimento que 
buscamos para os dias que seguem. O futu-
ro é logo ali e vemos a esperança renascer 
no caminho para dias melhores, de mais 
igualdade, de justiça social, onde temos 
emprego e comida na mesa. Nós podemos 
e vamos construir uma outra história para o 
Brasil e para os brasileiros. Esse é o desafio 
que nos move todos os dias.

Leandro Soares

O futuro é
logo ali

entrevista

A Campanha Salarial 2022 já teve 
início. Em maio, os trabalhadores 
votam as propostas que serão 
entregues para as bancadas 
patronais. A data-base dos 
metalúrgicos é em setembro e, até 
o momento, o INPC acumulado 
está em 7,54%

“Híbrido Etanol: O Motor do 
Futuro” debate a necessidade de 
uma nova tecnologia de energia 
limpa para automóveis. Sorocaba 
será sede do próximo encontro 
dessa discussão, em maio.

O SMetal disponibiliza um 
espaço informatizado para quem 

quiser auxílio na regularização, 
transferência e emissão do título 

de eleitor. O serviço é aberto para 
o público em geral, de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h, na sede 
da entidade, até o dia 4 de maio. 

O 1º de Maio dos Metalúrgicos 
já é uma tradição em Sorocaba. 

Este ano, mais uma vez, os 
trabalhadores terão um dia de 

muita cultura, lazer e resistência, 
com diversas atrações e um 

mega show com Emicida. 

O São Bento voltou para primeira 
divisão do Paulistão e a disputa a 

final da Série B em dois jogos nesta 
semana. O SMetal tem orgulho de ser 
patrocinador do time e ter a primeira 

Escolinha Oficial do Azulão, que 
funciona no Clube dos Metalúrgicos. 


