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N
o último dia 7, o 
Sindicato dos Tra-
balhadores nas In-
dústrias Metalúr-
gicas, Mecânicas 

e de Material Elétrico (SindMe-
tal-Matão) realizou a solenidade 
de posse da sua nova diretoria, 
cujo mandato começou no último 
dia 1º de janeiro e vai até 31 de 
dezembro de 2025. O evento foi 
realizado com todos os proto-
colos preventivos para se evitar 
a propagação da pandemia de 
covid-19 e da epidemia de gripe.

A Mesa Diretora da soleni-
dade reuniu o ex-presidente e 
atual secretário administrativo 
e financeiro da entidade, Ede-
valdo Carlos Pinto (Di); a atual 
presidente, Edna Francisco dos 
Santos; o prefeito de Matão e 
presidente do SindMetal no pe-
ríodo de 1997 a 2005, Aparecido 
Ferrari; o advogado da entidade, 
Maurício José Ercole.

Também compuseram a 
mesa: Paulo Cayres (presidente 
da Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos da Central Única 
dos Trabalhadores - CUT) e 
Adilson Faustino (diretor fi-
nanceiro da Federação Estadual 
dos Metalúrgicos - FEM-CUT, 
representando o presidente desta 
entidade, Erick Pereira da Silva).

Adilson empossou diretores 
executivos, conselheiros, delega-
dos e respectivos suplentes, todos 
eleitos no pleito que aconteceu nos 
dias 11 e 12 de novembro de 2021, 
obtendo 2.292 votos de associados 
do SindMetal pela Chapa Úni-
ca - a Número 1, ‘Por igualdade, 
conquistas e direitos’ – o que cor-
responde a mais de 96% dos votos 
válidos. Também se pronunciaram 
Di, Cayres, Ferrari e Edna.

Ao final da solenidade, Edna 
entregou uma placa de home-
nagem para Di como forma de 
agradecimento pelos serviços 
prestados aos trabalhadores en-
quanto presidente da entidade. 
Sobre a continuidade dos tra-
balhos de uma entidade cuja 
história começou em Matão há 
58 anos, oficialmente no dia 15 
de junho de 1963, A Comarca 
entrevistou Edna, a primeira 
mulher a presidir o SindMetal. 

“Mulher e negra!”, completa a 
metalúrgica, com orgulho.

Desde quando você 
trabalha como metalúr-
gica?

Comecei a trabalhar na Mar-
chesan no dia 6 de março de 
2013, como operadora de solda 
automática. Naquele ano, éra-
mos mais ou menos 30 mulheres 
no chão-de-fábrica; hoje temos 
aproximadamente 50 mulheres 
lá na Marchesan.

Como surgiu a vontade 
de integrar o SindMetal?

Não foi bem uma vontade, 
foi algo bem natural. Certa vez, 
questionei um diretor da enti-
dade, Antonio Luiz de Oliveira 
(Dobrada), querendo saber por 
qual motivo o informativo do 
SindMetal tinha o nome de ‘O 
Companheiro’, pois faltava uma 
abrangência maior dedicada às 
mulheres metalúrgicas, tanto 
no chão-de-fábrica como na 
entidade. Um ano após, fui es-
colhida como integrante da Cipa 
na Marchesan, função que exerci 
de 2014 a 2018. Ainda como 
‘cipeira’, ingressei no SindMetal 
em 2018.

Você foi suplente da 
Diretoria Executiva entre 
2018 e 2021. Por que você 
quis exercer essa função?

Aceitei o convite feito para 
representar as mulheres do chão-
-de-fábrica. Me comprometi e me 
engajei mais na luta por direitos 
e conquistas das mulheres e essa 
participação me trouxe mais 
reconhecimento da Diretoria 
Executiva, dos conselheiros, 
delegados e suplentes, bem como 
no próprio chão-de-fábrica, so-
bretudo junto às mulheres.   

Daí veio o convite para 
ser candidata e você foi 
eleita presidente do Sind-
Metal.

Então... A direção da enti-
dade entrou em consenso e me 
escolheu como candidata a pre-
sidente. De imediato, ponderei 
afirmando que poderiam contar 
comigo desde que eu pudesse 
ajudar ainda mais ao chão-de-fá-
brica, sobretudo as mulheres que 
lá estão. Homologaram a chapa, 
que foi para a eleição como única 
concorrente e obteve quase 97% 
dos votos válidos dos associados 
do SindMetal-Matão.

Quais as suas priorida-
des como presidente?

O mais importante neste 
momento é conquistar ainda 
mais a confiança da categoria 
metalúrgica como um todo. 
Numa conjunção, lutaremos por 
mais conquistas e direitos, remu-
nerações melhores, bem como 
pela melhoria dos serviços que a 
entidade oferece aos associados 

Edna dos Santos é primeira 
mulher a presidir o SindMetal
“Mulher e negra!”, se orgulha a metalúrgica, empossada com a diretoria no último dia 7

A Diretoria Executiva
Além de Edna Francisco dos Santos (Marchesan), a Dire-

toria Executiva reúne Renato Pereira Novaes (Buzina, vice-
-presidente, Bambozzi); Achiles Bianchini Filho (secretário-
-geral, Bambozzi); Di (secretário administrativo e financeiro, 
Baldan); Ronaldo César Lavandoski Sebastião (Matão Equi-
pamentos), Célio Ricardo Sousa (Baldan) e Júlio Heleno de 
Melo (ATA-Antoniosi), respectivos 1º, 2º e 3º secretários.

Suplentes da Diretoria Executiva: Anderson Rodrigo 
Moura (Irmão, Baldan), Elias Raimundo Ferreira (Marche-
san), Rodolfo Alexandre Grosso (Dorfão, Baldan), Luiz Paulo 
Silva (Marchesan), Leojanio Luiz da Silva (Manivela, Baldan), 
Eduardo Henrique Barros (Du, ATA-Antoniosi) e Edimilson Gil 
de Oliveira (Marchesan). Efetivos do Conselho Fiscal: Val-
deci de Souza (Val, Marchesan), Júnior Roberto Soares Mal-
ta (Bambozzi) e Arlei Gomes de Souza (Baldan).

Suplentes do Conselho Fiscal: Rael Cordeiro de Men-
donça (Mauser), José Cícero do Nascimento (Prequeté, Mar-
chesan) e Nelson de Almeida (Nelsinho, Marchesan). Dele-
gados Federativos Efetivos: Moisés Clemente (Marchesan) 
e Alcides Eraldo Ramos de Oliveira (Bambozzi). Delegados 
Federativos Suplentes: Luciano Veiga de Oliveira (Bamboz-
zi) e José Renato Lunardi (Cuca, Marchesan).

(R.B.)

PERFIL
Edna Francisco dos Santos nasceu no dia 6 de dezem-

bro de 1969, em Bebedouro, filha de Benedicto Francisco 
dos Santos e Rosalina Maciel dos Santos. Seus irmãos são 
Edson Luis, Rita de Cássia e Valter Aparecido. “Nossa famí-
lia mudou-se para Matão no começo de 1976, quando nosso 
pai instalou a primeira borracharia do antigo Auto Posto Tori-
ba. Morávamos no bairro de Toriba. Em férias escolares, por 
algumas vezes, colhi laranja e algodão. Trabalhei como gar-
çonete na extinta lanchonete ‘O Agreste’, que ficava no Par-
que Ecológico ‘Laert José Tarallo Mendes’, e como chapei-
ra no Bessi Lanches, ali no largo da Igreja Matriz. De 1997 a 
2000, jogando como quarta-zagueira, fui atleta do time femi-
nino da Matonense, que era patrocinado pela Brasilux Tintas. 
Depois passei a ser auxiliar-técnica do então treinador Moa-
cir dos Santos. Em 2008, abri a lanchonete Mega Lanches, 
mantendo-a até 2012. Depois decidi ser aluna da Escola Se-
nai ‘Oscar Lúcio Baldan’ e parti para a metalurgia”.

A Prefeitura de Matão 
informa que as guias 
para o pagamento 
mensal ou da cota 
única do Imposto 

sobre Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana (IPTU) 2022 estão 
sendo entregues pelas agências dos 
Correios. Para quem preferir se 
antecipar, a segunda via do carnê 
também está disponível no menu 
‘Serviços Online’, no site oficial do 
município (www.matao.sp.gov.br).

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Administração, Fazenda e 
Controle Interno, a estimativa de 
arrecadação para este ano é de R$ 
24.155.247,93. “A Prefeitura tem 
suas despesas e nossa administra-
ção está empenhada em manter 
os pagamentos em dia. Mas, além 
disso, essa receita é fundamental 
para continuarmos desenvolven-
do os projetos e demais investi-
mentos no município”, enfatizou 
o prefeito Cido Ferrari.

Através do seu portal na in-
ternet, a Prefeitura disponibiliza 
diversos serviços on-line que fa-

cilitam o acesso do contribuinte 
que ainda não recebeu o carnê. Se 
optar pelo adiantamento do paga-
mento, basta que o proprietário 
acesse o site, preencha as abas 
com os dados do imóvel (comer-
cial ou residencial) e informe o 
número de inscrição. Automati-
camente será gerada a guia para 
o pagamento da parcela.

O contribuinte que optar 
pelo pagamento da cota única 
receberá o desconto de 11,07% 
sobre o valor total. O vencimento 
da primeira parcela das guias 
ou da conta única foi estendido 
para 31 de janeiro. Os carnês já 
foram levados pela Prefeitura às 
agências dos Correios; a previsão 
é de que todos sejam entregues 

nas residências de Matão até a 
próxima semana.

Caso não houver o recebi-
mento do carnê de IPTU até este 
mês, o proprietário do imóvel 
deverá informar o Departamento 
de Tributos da Prefeitura de Ma-
tão. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3383-4077.

(a.i.p.)

> IMPOSTO

IPTU: cota única tem desconto de 11,07%
Vencimento (também da 1ª parcela) foi estendido para 31 de janeiro

em convênios, cursos, lazer, 
dentre outros benefícios. Já são 
diversos serviços e préstimos 
aos metalúrgicos de Matão, mas 
sempre há o que melhorar. Tam-
bém temos a Área de Lazer lá na 
Praia de São Domingos, na beira 
do Rio Tietê, em Borborema, 
que sempre recebe manutenção 
e melhorias, assim como o Clu-
be de Campo dos Metalúrgicos, 
que foi inaugurado no dia 12 de 

outubro de 2013 e sempre rece-
beu investimentos. Está lindo, 
muito versátil e atrativo, mas 
ficará ainda melhor. Trabalharei 
para ampliar as parcerias com o 
Senai-Matão, outras entidades e 
com os setores privado e públi-
co, quando possível e dentro da 
legislação. Também quero trazer 
mais mulheres para a direção 
do SindMetal-Matão, pois, por 
enquanto, sou a única.

Atendimento. Caso não houver o recebimento do carnê de IPTU até este mês, o 
proprietário do imóvel deverá informar o Departamento de Tributos da Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚR-
GICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE MATÃO, no uso das prerrogativas 
que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela Lei Sindical, CONVOCA os Associa-
dos quites com os seus direitos sindicais e em condições de votar, para participarem 
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada seguindo todos os pro-
tocolos sanitários para prevenção da covid-19, com distanciamento, uso de máscara e 
álcool em gel, na sede Social da Entidade, sita na Rua Sinharinha Frota, nº 798 – Matão/
SP, no próximo dia 21 de janeiro de 2022, às 17:30 horas em primeira convocação e, se 
necessário, às 18:30 horas, em segunda convocação, para tomarem conhecimento e 
deliberarem por escrutínio secreto, sobre a seguinte ordem do dia:

A: Leitura e deliberação sobre a Ata da Assembléia-Geral anterior;
B: Requisição do trabalho junto às Empregadoras, nos efeitos do artigo 543, § 2º da 

CLT, a partir do dia 25 de janeiro de 2022 e por tempo indeterminado, dos Diretores: Pre-
sidente, Secretário Administrativo – Financeiro e Secretário Geral, objetivando que os 
mesmos cumpram o mandato em tempo integral a serviço do Sindicato enquanto esti-
verem investidos em seu mandato sindical ou mediante nova deliberação da categoria;  

C: Arbitrar a respectiva remuneração nos termos do artigo 521 e § único da CLT, em 
face do ônus decorrente do contrato de trabalho, que será suportado pelo Sindicato.

Matão/SP, 14 de janeiro de 2022
Edna Francisco dos Santos - D. Presidente
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Acesse o nosso site e fique
por dentro das principais
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A Mesa Diretora da posse. Maurício Ercole, Paulo Cayres, 
Edna dos Santos, Di, Cido Ferrari e Adilson Faustino

Edna. “Quero trazer mais mulheres para a direção do 
SindMetal-Matão, pois, por enquanto, sou a única”


