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METALÚRGICOS DO ABC: SINDICATO FORTE, DE RESISTÊNCIA E CONQUISTAS
A trajetória dos Metalúrgicos do ABC 

sempre foi marcada por democracia 
e ampla participação dos trabalha-

dores, que fortalecem o nosso Sindicato a 
cada luta que travamos, a cada processo 
eleitoral e, neste primeiro turno da nossa 
eleição, não foi diferente. 

Vale lembrar que a nossa trajetória se 
tornou conhecida nacional e internacional-
mente a partir da greve da Scania, em maio 
de 1978, e com as greves de toda categoria 
de 1979 e 1980, que foram o grande marco 
inicial das lutas de massa pela redemocrati-
zação do Brasil.

Outro fator decisivo, que nos projetou 
como referência de um sindicalismo forte, 
foi a organização no local de trabalho com 
as Comissões de Fábrica, a partir de 1981. 
Era preciso ir além do carro de som nas 
portarias e levar a luta sindical para dentro 
das fábricas. 

Além de combater o autoritarismo, as co-
missões começaram a atuar como um contra-
poder à reestruturação produtiva, trazendo 
essas mudanças para o campo da negociação 
permanente no local de trabalho. Recusando 
a aceitar o destino sombrio que apontava 
para o sucateamento do parque industrial na 
região, nosso Sindicato formulou propostas 
para manutenção e modernização das plan-
tas, preservando milhares de empregos.

Na busca permanente pelo fortalecimento 
do Sindicato, a partir de 1999, implantamos 
os CSEs (Comitês Sindicais de Empresas), a 
representação sindical no local de trabalho. 
Ao mesmo tempo, ampliamos vínculos de 
solidariedade e cooperação com diversos 
movimentos sociais, reafirmando a concep-
ção de um Sindicato Cidadão comprometido 
com a democracia, com a justiça social e com 
o respeito à diversidade. 

Travamos batalhas em defesa da demo-
cracia, com o enfrentamento ao golpe sofrido 
pela presidenta Dilma Rousseff, as persegui-
ções e a prisão política de Lula, os ataques 
incessantes aos direitos que se seguiram até 
#ARetomada da democracia. O último pe-
ríodo mostrou a resiliência e a unidade dos 
trabalhadores. 

Agradecemos a todos e todas pelo forte 
comparecimento nas urnas, que garantem o 
respaldo e a representatividade essenciais aos 
CSEs para que façam as lutas necessárias em 
defesa da categoria, da classe trabalhadora e 
do país. 

Teremos o segundo turno nos dias 25 e 
26 de abril. Vamos juntos por um Sindicato 
forte e por dias melhores para a classe tra-
balhadora. 

Diretoria dos Metalúrgicos do ABC. 
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Ex-presidentes: José Lopez Feijóo, 
Heiguiberto Della Bella Navarro, o Guiba, 
Rafael Marques e Wagner Santana, o Wagnão
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