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“Não podemos permitir 
o desmonte do país 

para garantir o lucro 
do agronegócio”

PÁGINA 3

Acordo de livre 
comércio vai 

agravar ainda 
mais a situação da 
indústria no país, 

além de aumentar 
o desmatamento
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Queimadas no Pantanal 
Pelo ritmo, setembro de 2020 
será o mês com maior número 
de queimadas já registrado 
na história no Pantanal. Já 
são 5.603, quase 3 vezes 
acima da média.

Desmatamento e a exportação
Oito países europeus envia-
ram carta ao vice-presidente, 
Mourão, em que dizem que 
o aumento do desmatamento 
dificulta a compra de produ-
tos brasileiros.

Mas “tá de parabéns”!
Apesar disso, em evento pú-
blico ontem na Paraíba, Bol-
sonaro afirmou que o Brasil 
“está de parabéns” na ma-
neira como preserva o meio 
ambiente. 

Dentista na Cultura
Amiga de Mario Frias, Edian-
ne virou chefe do Centro Téc-
nico Audiovisual. Ela foi can-
didata pelo PSL e trabalhou 
com deputado que quebrou 
placa de Marielle. 
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Notas e recados

O projeto de destruição 
das conquistas do povo bra-
sileiro, colocado em práti-
ca desde o golpe de 2016 e 
agravado pelo atual governo, 
não tem limites e atinge o 
meio ambiente de forma 
devastadora como as chamas 
que destroem o nosso Panta-
nal, um dos ecossistemas de 
maior diversidade do planeta. 

Todas essas destruições 
vão na contracorrente de um 
modelo de desenvolvimento 

sustentável que incorpore as 
dimensões econômica, social 
e ambiental e que garanta às 
futuras gerações as condições 
para uma vida saudável no 
planeta, usufruindo dos seus 
recursos de maneira respon-
sável e solidária. As três di-
mensões estão estreitamente 
relacionadas e são alvos de 
destruição do atual modelo 
de política econômica colo-
cado em prática em nosso 
país, como foi mostrado na 

Tribuna de ontem. 
Os jornais divulgaram 

ontem a triste notícia que a 
fome voltou a crescer no Bra-
sil atingindo 10,284 milhões 
de pessoas desde meados 
de 2017 a meados de 2018, 
o que corresponde a 5% da 
população brasileira, dados 
que devem ter sido agrava-
dos com a pandemia. Não 
há nada que torne mais claro 
a insustentabilidade de um 
modelo de desenvolvimento 

do que a sua incapacidade de 
prover a população de condi-
ções mínimas de existência 
como o direito à segurança 
alimentar.   

É urgente revertermos 
essa lógica econômica pre-
datória que privilegia o lucro 
fácil e imediato às custas da 
grande maioria do povo bra-
sileiro que a cada dia se vê 
expropriado dos seus direitos 
de cidadania e das condições 
mínimas de sobrevivência.

O BRASIL À DERIVA E O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE
Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
formacao@smabc.org.br
Departamento de Formação

Saiba mais

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA ITAESBRA, EM DIADEMA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa ITAESBRA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA. (associados e 
não associados), inscrita no CNPJ sob o número 61.381.323/0002-48, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 22 de setembro de 2020, 
terça-feira, de maneira presencial, no seguinte horário: às 13h30, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade mais um dos trabalhadores 
interessados, ou não alcançado referido quórum, por qualquer número em segunda convocação, que deverá realizar-se trinta minutos após o horário designado 
para a primeira, ou seja, às 14 horas. O local para realização da assembleia é: na AV. Avenida Piraporinha, 1210, CEP: 09950-000,  Vila Nogueira,  Diadema, SP,  
na portaria, e a ordem do dia é a seguinte: 1) Discussão e deliberação sobre proposta de Acordo de “Participação nos Lucros ou Resultados”; 2) Autorização para 
a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento; 3) Discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para 
custeio desta negociação coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, na empresa; 4) 
Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Em razão da pandemia do coronavírus, será observada a distância mínima de 1,5 metro entre os 
participantes. São Bernardo do Campo, 18 de setembro de 2020.  Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA HAENKE, EM DIADEMA.

 “O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa HAENKE TUBOS FLEXÍVEIS LTDA. (associados e não 
associados), inscrita no CNPJ sob o número 55.140.099/0001-19, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 22 de setembro de 2020, 
terça-feira, de maneira presencial, no seguinte horário: às 6h30, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade mais um dos trabalhadores 
interessados, ou não alcançado referido quórum, por qualquer número em segunda convocação, que deverá realizar-se trinta minutos após o horário designado 
para a primeira, ou seja, às 7 horas. O local para realização da assembleia é: Rua João Corrêa de Sá, 97 - Vila Nogueira, Diadema - SP, 09960-320, na portaria, e 
a ordem do dia é a seguinte: 1) Discussão e deliberação sobre proposta de Acordo de “Participação nos Lucros ou Resultados”; 2) Autorização para a diretoria 
celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento; 3) Discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio 
desta negociação coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, na empresa; 4) Outros 
assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Em razão da pandemia do coronavírus, será observada a distância mínima de 1,5 metro entre os participantes. 
São Bernardo do Campo, 18 de setembro de 2020.  Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Os trabalhadores na Belden, em Diadema, elegem na terça-feira, dia 22, seus representantes 
de Cipa na fábrica. Vote em Marcio Oliveira Santos, o Peito de Mola, na produção. Ele é apoiado 
pelo Sindicato, comprometido com a luta por mais segurança e melhores condições de trabalho.

O Sindicato convidou duas especialistas para tratar da sín-
drome do Pé Torto Congênito. O diagnóstico pode ser feito 
ainda durante a gravidez e se o tratamento for seguido à risca, 
a criança poderá andar normalmente. A conversa será mediada 
pelo secretário-geral do Sindicato, Moisés Selerges, que tem uma 
filha com a síndrome. 

“O diagnóstico durante o pré-natal traz uma tristeza, uma 
angústia de saber que seu bebê vai nascer com os pés tortos, mas 
ao mesmo tempo traz uma vontade de corrigir isso. Quando você 
conhece esse método de tratamento já traz um alívio porque traz 
resultado e corrige o problema. Meu sonho era ver a Frida corren-
do e hoje ela corre pela casa toda. Acho que é o sonho de todo pai”.

ELEIÇÃO DE 
CIPA NA BELDEN

ESPECIALISTAS CHAMAM 
ATENÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA 

DO TRATAMENTO
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Sindicato e entidades do campo e da cidade se reúnem para denunciar o acordo Mercosul e 
União Europeia e os prejuízos à indústria, ao meio ambiente e à sociedade

Para reforçar as ações de denún-
cia contra tratados entreguistas 
de livre comércio, principal-

mente entre os países do Mercosul e 
da União Europeia, os Metalúrgicos 
do ABC participaram de uma ple-
nária virtual ontem com diversas 
entidades do campo e da cidade, 
ambientalistas, sindicalistas, ativistas 
dos direitos humanos e sociais.

O diretor administrativo do Sindi-
cato, Wellington Messias Damasceno, 
destacou a necessidade da ação con-
junta para combater esse acordo preju-
dicial aos trabalhadores e à sociedade. 

“É muito importante a articula-
ção das entidades progressistas em 
defesa da soberania nacional para 
barrar os prejuízos desse acordo, 
que entrega de bandeja a indústria 
brasileira e ataca o meio ambiente”, 
explicou. 

“Não podemos permitir o 
desmonte do país para garantir 

o lucro do agronegócio. A 
nossa defesa é pela garantia 

do respeito aos direitos 
trabalhistas, ambientais e 

humanos, com a melhoria das 
condições de vida da nossa 

população”, pontuou.

GOVERNO ATACA A INDÚSTRIA NACIONAL 
E AUMENTA O DESMATAMENTO 

Indústria e emprego
“A preocupação é que 

o acordo troca a indústria 
nacional e faz o Brasil se 
tornar, de fato, uma gran-
de fazenda do mundo. O 
processo de desindustriali-
zação que já vivemos aqui 
se agrava com a falta de vi-
são estratégica do governo 
para a indústria”, afirmou. 

“A reforma Trabalhista 
já deu mostras de que a 
situação dos trabalhadores 
piorou e a Carteira Verde 
e Amarela quer garantir 
competitividade com a 
precarização do trabalho, 
sangrando os trabalhado-
res”, prosseguiu. 

Outra preocupação é 
que a decisão das empre-
sas transnacionais fica nas 
matrizes, que vão priorizar 
a indústria lá, gerando ain-
da mais desemprego e fe-
chamento de fábricas nos 
países do Mercosul. “Com 
produtos de baixo valor 
agregado que sobrar para 
o Brasil, restará aqui uma 
indústria suja, poluente e 
insalubre”, alertou. 

Além disso, o acordo 

tende a agravar os fortes 
ataques ao meio ambiente, 
aos direitos humanos, co-
munidades quilombolas, 
ribeirinhas e indígenas. 

“Representa a expan-
são do desmatamento de 
áreas para cultivo, aber-
tura de pastos e extração 
mineral para exportação. 
Essa ganância de expor-
tar produtos primários 
pode sacrificar, inclusive, 
o alimento na mesa do 
brasileiro, o que já está 
acontecendo hoje com o 
arroz”, exemplificou. 

Com base no pouco 
de informação sobre o 
tratado, o Sindicato se 
posicionou contra o acor-
do desde a retomada das 
negociações,  em 2017, 
por entender que a União 
Europeia preserva setores 
estratégicos da indústria 
enquanto o Brasil abre 
mão desses setores, como 
defesa e automotivo. Outra 
crítica é a falta de transpa-
rência e participação da 
sociedade na discussão de 
um acordo que afeta todo 
o país. 

Contra o desmatamento
O governo brasileiro co-

memorou o acordo entre-
guista e, mesmo assim, não 
consegue sequer garantir o 
que firmou no tratado assina-
do no meio de 2019. Porém, 
para entrar em vigor, precisa 
ser aprovado nos parlamen-
tos dos 27 países da União 
Europeia. 

Três parlamentos já apro-
varam moções contra a ra-
tificação do acordo, Áustria, 
Bélgica e Holanda. 

Na França, um manifesto 
de 24 ONGs foi divulgado 
no fim de agosto contra a 
validação do acordo, com 
alegação de que o país não 
pode ser cúmplice da destrui-
ção da floresta. Cobram a res-
ponsabilidade da França no 
desmatamento, já que ocorre 
devido à soja e a criação de 
animais para abate compra-
dos pelo país europeu. 

O documento mostra ain-
da a preocupação das entida-
des progressistas com a vio-
lação de direitos trabalhistas, 
trabalho infantil, trabalho 
escravo e a retirada de direitos 
no Brasil. 

Oito países europeus 
divulgaram carta aberta na 
quarta-feira, dia 16, para 
protestar contra a política 
ambiental brasileira. São 
integrantes da Declaração 
de Amsterdã a Alemanha, 
Reino Unido, França, Itália, 
Dinamarca, Noruega, Países 
Baixos e Bélgica. 

“Os esforços europeus 
buscam formar cadeias de 
produção livres de desma-
tamento, a atual tendência 
de desmatamento no Brasil 
está tornando cada vez mais 
difícil para que empresas 
e investidores mantenham 
seus critérios de sustentabi-
lidade”, afirma o documento. 

Além disso, relatório 
da ONU (Organização 
das Nações Unidas) deve 
propor abertura de in-
quérito internacional 
contra o Brasil, com base 
nas violações ambientais 
e de direitos humanos. 
O relatório será entregue 
ao Conselho de Direitos 
Humanos da ONU ama-
nhã, quando termina o 
debate-geral da 75ª sessão 
da Assembleia Geral.
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• O Santos foi punido pela 
Fifa e não poderá registrar 
novos jogadores nas próxi-
mas três janelas de transfe-
rência por uma dívida de 
R$ 18 milhões pelo atacante 
Soteldo. 

• No retorno do Palmeiras 
com vitória da Bolívia, Lu-
xemburgo mostrou cautela: 
“temos de nos classificar 
ainda, tem muita coisa a 
acontecer”. 

• Cássio desabafou após 
a vitória do Corinthians e 
disse que ficou chateado 
com ofensas de torcedores 
domingo. “Não tenho que 
provar mais nada a nin-
guém’. 

• Daniel Alves retornou ao CT 
do São Paulo para iniciar 
a preparação física depois 
de cirurgia no antebraço. A 
lesão foi no duelo contra o 
Athletico-PR em 26/8. 

Tribuna Esportiva

Brasileirão

Domingo – 16h
Grêmio x Palmeiras

Porto Alegre

Domingo – 18h15
Botafogo x Santos 

Rio de Janeiro

Samba do Trabalhador
Segunda é dia de samba
Seguindo o hino que diz “Não deixe o samba morrer/Não dei-
xe o samba acabar…”, a tradicional roda de samba de Moacyr 
Luz e o Samba do Trabalhador está sendo feita durante toda 
a quarentena, às segundas-feirtas, a partir das 17h, por meio 
de lives no Instagram (moacyrluzesambadotrabalhador).

Metálica e Sepultura
Cadê as lives dos roqueiros?
Toda segunda-feira, o Metallica transmite um icônico show de sua 
carreira em seu canal oficial do Youtube, a partir das 21h. A quar-
tas, entre 16h e 18h, a banda Sepultura apresenta lives do projeto 
“SepulQuarta”, cada integrante toca uma música do repertório do 
grupo. No site sepultura.com.br.  

Curtas
Mostra Diretoras Mulheres
A Mostra Diretoras Mulheres apresenta 7 curtas-metragens 
produzidos nos últimos 8 anos. As obras refletem sobre 
racismo estrutural, desigualdade social, falta de represen-
tatividade e estigmatização das famílias negras. Até dia 26 
de setembro. Acompanhe toda a programação no site do 
Itaú Cultural.  

Kléber Albuquerque
Semanário musical da pandemia 
O premiado cantor e compositor nascido em Santo André, 
que hoje vive na Bahia, se apresenta todas às quartas-fei-
ras às 17h30. Nas lives transmitida nas suas páginas no 
Face, Insta e YouTube, ele bate-papo e canta algumas de 
suas belas canções. 

Festival Mucho!
América Latina toda conectada
O evento vai conectar a América Latina através de shows no You-
tube (festivalMUCHO). Estão confirmados Francisco, El Hombre 
(Brasil e México), Señor Flavio (Argentina), Ellen Oléria (Brasil), 
Daymé Arocena (Cuba), Santa Mala (Bolívia), Villagrán Bolaños 
(Paraguai) e Pascuala Ilabaca y Fauna (Chile). Dias 18 e 19 de 
setembro, a partir das 16h.

Teresa Cristina 
Todo dia tem live da sambista
No melhor estilo caseiro, a sambista Teresa Cristina promove en-
contros musicais diariamente, a partir das 22h, em seu Instagram 
(teresacristinaoficial). A cantora apresenta repertórios diferentes 
homenageando grandes nomes da música brasileira e seus traba-
lhos autorais.

fotos: divulgação


