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Tribuna Metalúrgica 
surgiu em julho de 

1971 para ser a voz 
do trabalhador

50 ANOS 
INFORMANDO E 

MOBILIZANDO 
A CATEGORIA
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E D I T O R I A L

50 anos 
fazendo 
história

A Tribuna tem o papel, não só de informar 
o trabalhador, mas também de mobilizar toda 
a categoria. É a voz do Sindicato que chega às 
fábricas onde tem organização sindical e onde 
não tem.  

Ela forma, organiza e conta as lutas do 
Sindicato. Com 50 anos, tem a pujança de um 
jovem. Se faz presente e forte neste momento 
em que é preciso denunciar os abusos come-
tidos nesta conjuntura de pandemia, por um 
governo preconceituoso e negacionista. 

Nesses 50 anos a Tribuna Metalúrgica 
nunca deixou de cumprir seu papel. Mesmo 
no início da pandemia do coronavírus, quando 
quase tudo parou, ela continuou sendo publi-
cada no site do Sindicato todos os dias, aliás, 
um dia a mais por semana, sempre exercendo 
sua função. 

É uma publicação que muito nos orgulha 
por ser o único jornal sindical com periodi-
cidade praticamente diária. A Tribuna 
contou muita história e fez muita 
luta, passou por militares, 
pela repressão, muitas ve-
zes para chegar às fábri-
cas, entrava escondida 
nas calças e meias dos 
trabalhadores. Sobrevi-
veu a tudo isso, como 
o Sindicato sobre-
vive, porque a luta 
dos trabalhadores 
não para. 

Assim também a Tri-
buna tem que continuar 
desempenhando de 
forma aguerrida seu 
papel que é informar 
e mobilizar a catego-
ria para que juntos 
possamos conquistar 
uma sociedade mais 
justa. Parabéns pelos 
50 anos! Sigamos jun-
tos e unidos rumo aos 
100 anos.  

A Direção

Jornal que já teve diferentes 
formatos e formas de circulação, 

segue mobilizando e pautando os 
ideais dos Metalúrgicos do ABC

TRIBUNA 
METALÚRGICA 

COMPLETA 
CINCO DÉCADAS

Em julho de 1971, em plena ditadura militar, foi publicado o primeiro 
número da Tribuna Metalúrgica. O jornal nasceu para ser a voz do tra-
balhador, conforme anunciado naquela edição, assinada pelo jornalista 

Antonio Carlos Felix Nunes.

Nos primeiros anos, o jornal era mensal, com oito páginas. Em alguns 
períodos, foi semanal, e em outros não teve periodicidade definida. Durante 
algumas greves, circulou quase de forma clandestina. Era comum o jornal ser 
levado para dentro da fábrica às escondidas.

Em 1979 para dar conta de informar a categoria sobre a lutas na re-
gião e também dos trabalhadores em todo o país, a Tribuna ganhou um 
Suplemento Informativo. O boletim diário que trazia detalhes das greves 
desempenhou um papel de destaque na organização das metalúrgicos do 
ABC. A partir de 1986, tornou-se efetivamente diária. 

Com a unificação dos metalúrgicos de São Bernardo com os de Santo 
André, a Tribuna Metalúrgica passou por uma reforma gráfica. Manteve o 
formato tabloide e começou a circular com quatro páginas. 

No ano 2000 ganhou quatro cores e, em 2005, passou a ser impressa no 
formato germânico, o atual. Hoje, com o nome original Tribuna Metalúrgica, 
a publicação é distribuída na porta das fábricas de terça à sexta-feira. 

Do final de março até meados de julho de 2020, por conta da pandemia 
do coronavírus, continuou sendo produzida, mas as edições foram disponi-
bilizadas apenas de forma online.

Nos tempos atuais, além das pautas da categoria, a publicação vem abrindo 
espaço para temas mais amplos. Sempre com o foco em informar os traba-
lhadores sobre questões sociais, políticas e econômicas que pautam os ideais 
dos Metalúrgicos do ABC.  

Com informações do arquivo da Tribuna.



AB

.4
sexta-feira, 30 de julho de 2021

A partir do dia 2 de agosto, o Sindicato amplia horário de aten-
dimento aos trabalhadores. Novo expediente passa a ser de 2ª a 5ª 
feira das 10h às 18h. No CredABC, DAC (Arrecadação e Cadastro) 
e Departamento Jurídico, o funcionamento será das 10h às 13h e 
das 15h às 18h. Para agendar horário no Departamento de Saúde, 
ligue para 4128-4208.

Sede
Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo

CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200
www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br

Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires

CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898

Diretor Responsável: Moisés Selerges.
Coordenadora: Luciana Yamashita.
Repórter: Olga Defavari. 
Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.
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CLUBE DE CAMPO 
FUNCIONA COM 80% 

DA CAPACIDADE

O Clube de Campo dos Metalúrgicos do ABC está aberto aos sábados, 
domingos e feriados, das 8h às 18h.  Os protocolos de higiene e limpeza 
para a evitar a disseminação do coronavírus continuam sendo seguidos, 
por isso há limite de capacidade de 80%. É obrigatório o uso de máscaras 
nas áreas comuns. 

Quadras, quiosques e playground estão liberados. A lanchonete estará 
aberta. A piscina será liberada em dias quentes. A entrada para convi-
dados (não sócios) custa R$15. O pagamento é somente em dinheiro. 
Informações pelo telefone (11) 9 4335-9433 e e-mail clube@smabc.org.br.

SINDICATO AMPLIA 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Quero parabenizar os metalúrgicos do ABC 
pelo aniversário da nossa querida Tribuna 

Metalúrgica, um instrumento histórico das lutas 
da classe trabalhadora na nossa região. 
Parabéns a toda a equipe pelos 50 anos a 
serviço do povo trabalhador deste país. 

Um abraço do leitor, Lula.

Leitor ilustre 
e assíduo

Eterno presidente dos Metalúrgicos do ABC, que 
dirigiu o Sindicato de 1975 a 1981, o metalúrgico e ex-

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assíduo 
leitor da Tribuna Metalúrgica, mandou seu recado.  


