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Conquista na Campanha SalarialConquista na Campanha Salarial
Trabalhadores aprovam propostas que garantem direitos com a Convenção Coletiva

válida por dois anos. Nos grupos sem proposta, foram entregues avisos de greve.
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Recursos desviados   
O governo desviou R$ 7,5 
milhões doados para a com-
pra de testes rápidos da Co-
vid-19 ao programa ‘Pátria 
Voluntária’, liderado por 
Michelle Bolsonaro. 

Porteira fechada
Pela 3ª noite consecutiva, 
deputados contrários ao PL 
529 de Doria obstruíram a 
votação. O projeto extingue 
empresas e desmonta servi-
ços públicos.  

Ameaçada de morte 1
A deputada federal Talíria 
Petrone (Psol-RJ) recorreu 
à ONU por proteção após 
novas ameaças de morte a 
ela que está de licença-ma-
ternidade. 

Ameaçada de morte 2
Em 2019, ela já era acom-
panhada pela força de segu-
rança. À época, Bolsonaro 
e o então governador do 
RJ Wilson Witzel negaram 
qualquer tipo de proteção.    

fotos: divulgação

Notas e recados

Neste ano se comemora os 
100 anos do nascimento de 
Florestan Fernandes, um dos 
maiores pensadores brasilei-
ros. Nascido em 22 de julho 
de 1920, Florestan teve uma 
origem humilde e começou a 
trabalhar como engraxate aos 
seis anos de idade. Pelas suas 
posições políticas foi preso em 
1964. Em 1969 foi aposentado 

forçadamente como professor 
da Universidade de São Paulo 
e se exilou no Canadá. 

O tema da desigualdade 
social foi um tema central na 
obra de Florestan Fernandes. 
Seu livro “Integração do Ne-
gro na Sociedade de Classes”, 
publicado em 1964, analisa o 
processo de transição do tra-
balho escravo para o trabalho 

livre e o consequente proces-
so de integração desigual da 
população negra no mercado 
de trabalho. Em a “Revolução 
Burguesa no Brasil”, Florestan 
elaborou uma interpretação 
clássica sobre o papel depen-
dente da burguesia brasileira 
em relação ao capital interna-
cional.

O legado de Florestan Fer-

nandes como um dos mais 
importantes intérpretes do 
Brasil é fundamental para 
entendermos a sociedade bra-
sileira atual. Numa entrevista 
em 1984, Florestan disse que as 
“esperanças de mudanças estão 
nos humildes e nos explora-
dos”, e citou como exemplo de 
esperança a luta dos trabalha-
dores metalúrgicos do ABC.

100 ANOS DE FLORESTAN FERNANDES: 100 ANOS DE FLORESTAN FERNANDES: 
UM INTÉRPRETE DO BRASIL QUE ALIOU VIGOR UM INTÉRPRETE DO BRASIL QUE ALIOU VIGOR 

INTELECTUAL E MILITÂNCIA POLÍTICAINTELECTUAL E MILITÂNCIA POLÍTICA

Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
formacao@smabc.org.br
Departamento de Formação

Saiba mais

Wagnão recebe o título de Wagnão recebe o título de 
cidadão são-bernardensecidadão são-bernardense

O presidente dos Meta-
lúrgicos do ABC, Wagner 
Santana, o Wagnão, recebeu o 
título de cidadão são-bernar-
dense, de autoria do vereador 
Tião Mateus (PT), na manhã 
de ontem, no Sindicato. 

“É um dos momentos 
mais importantes da minha 
vida que, com certeza, guar-
darei com muito carinho. A 
homenagem é para todos os 
companheiros e companhei-
ras que ajudaram a construir 
essa história”, afirmou. 

Wagnão trabalha há 36 
anos na Volks, 20 deles mo-
rando na cidade. “Minha vida 
política e minha personali-
dade foram construídas aqui 
na categoria e aqui na cidade, 
com grandes desafios no pe-
ríodo”, destacou. 

“A nossa luta é pela demo-
cracia, pelo direito de livre 
pensar, dizer e agir. Hoje a 
democracia está colocada em 
xeque com a cultura de ódio. 
A primeira forma de nos calar 
é fazer com que as pessoas nos 
odeiem, depois nos impedem 
de falar. É um ataque fortíssi-
mo a nossa democracia e isso 
é um primeiro passo para a 
instituição de regimes auto-
ritários e ditatoriais”, alertou. 

“Uma única visão de mun-
do nunca foi correta, não exis-
te unanimidade inteligente. 
Defendemos a construção 

coletiva de pensamentos e, 
a partir daí, a construção de 
consensos. O DNA do espírito 
antidemocrático ainda per-

siste na nossa sociedade. Em 
honra aos que se arriscaram e 
perderam a vida na ditadura 
para que estivéssemos aqui 

hoje, temos que dedicar nos-
sas vidas à luta por democra-
cia, por direitos e em favor da 
classe trabalhadora”, concluiu.
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Maioria dos metalúrgicos conquista reajuste da inflação e renovação da Convenção Coletiva 
por dois anos. Para os grupos sem proposta foi entregue aviso de greve

Acordo de Campanha Salarial 
é aprovado por 88%

Este ano o resultado das 
negociações da Campanha 
Salarial 2020 foi apresentado 
aos metalúrgicos por meio 
assembleia virtual pelo site do 
Sindicato. Durante toda a quar-
ta-feira, os trabalhadores vota-
ram nas propostas detalhadas 
pelo presidente da FEM/CUT 
(Federação Estadual dos Meta-
lúrgicos da CUT), Luiz Carlos 
Silva Dias, o Luizão. Os acordos 
firmados com as bancadas pa-
tronais foram aprovados por 
88% dos votantes. 

Ao longo nas discussões, até 
o momento, foi possível chegar 
a um entendimento com as ban-
cadas do Sindicel, G3, Fundição 
e G2. Outros grupos ficaram 
de apresentar proposta seme-
lhante até esta sexta-feira (con-
fira tabela). Este ano o INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), de setembro do 
ano passado a agosto deste ano, 
fechou em 2,94%.

Nos casos mais complicados 
como o G10, que se recusou a 
negociar, e o G8.2 que apresen-
tou proposta de reajuste zero, 
rejeitada na mesa pelos repre-
sentantes do metalúrgicos, a 
FEM/CUT já protocolou aviso 
de greve ontem e pede que os 
companheiros se mantenham 
unidos na luta. 

O secretário-geral do Sindi-
cato, Moisés Selerges, destacou 
o êxito da Federação e dos 
dirigentes ao garantir a manu-
tenção de direitos em um mo-
mento político tão conturbado. 

“Estamos atravessando um 
período bem difícil de pande-

NEGOCIAÇÃO POR BANCADA PATRONAL:

“Os dirigentes “Os dirigentes 
que negociaram que negociaram 
demonstraram serem demonstraram serem 
bons comandantes bons comandantes 
neste momento  neste momento  
de mar revolto”.de mar revolto”.
Moisés SelergesMoisés Selerges
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mia com economia em queda e, 
para agravar, temos um gover-
no que trabalha o tempo todo 
com bastante força na retirada 
de direito dos trabalhadores. 
Por isso, conseguir renovar as 
cláusulas sociais das nossas 
Convenções Coletivas é uma 
vitória imensurável que talvez 
num primeiro momento a gen-
te não perceba, mas quando o 
Brasil voltar um dia a ser feliz, à 
normalidade, vamos dar valor e 
perceber que estamos sabendo 

navegar bem na tempestade”.
“Os dirigentes que negocia-

ram demonstraram serem bons 
comandantes neste momento 
de mar revolto. A Federação 
está de parabéns por essa ne-
gociação vitoriosa. Isso não 
significa que temos que relaxar 
ou pensar que está resolvido, 
porque os ataques do governo e 
dos empresários ainda virão de 
várias formas, mas já mostra-
mos que somos fortes e vamos 
superar isso”, completou.

PROPOSTAS APROVADAS
SindicelSindicel  
(condutores elétricos, trefilação e laminação de metais não ferrosos) (condutores elétricos, trefilação e laminação de metais não ferrosos) 
O grupo tinha acordo assinado no ano passado válido por dois anos e já se O grupo tinha acordo assinado no ano passado válido por dois anos e já se 
comprometeu a cumprir. Com a negociação deste ano foi conquistada a extensão comprometeu a cumprir. Com a negociação deste ano foi conquistada a extensão 
da Convenção Coletiva até agosto de 2022. da Convenção Coletiva até agosto de 2022. 
  
G3G3  
(autopeças, forjaria e parafusos) (autopeças, forjaria e parafusos) 
Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Coletiva até 2022.Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Coletiva até 2022.  
  
FundiçãoFundição
Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Coletiva até 2022.Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Coletiva até 2022.  
  
G2G2
(máquinas, aparelhos elétricos, eletrônicos)(máquinas, aparelhos elétricos, eletrônicos)
Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Coletiva até 2022. Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Coletiva até 2022. 

SE COMPROMETERAM 
A APRESENTAR PROPOSTA

EstampariaEstamparia  
  
G8.3 G8.3 
(artefatos de ferro, metais, ferramentas, materiais e (artefatos de ferro, metais, ferramentas, materiais e 
equipamentos ferroviários e rodoviários e artefatos equipamentos ferroviários e rodoviários e artefatos 
de metais não ferrosos) de metais não ferrosos) 
  
SindratarSindratar
(refrigeração, aquecimento e tratamento de ar)(refrigeração, aquecimento e tratamento de ar)

PROPOSTA REJEITADA
NA MESA

G8.2G8.2
(trefilação e laminação de metais ferrosos, (trefilação e laminação de metais ferrosos, 
esquadrias e construções metálicas) esquadrias e construções metálicas) 
Apresentou zero de reajuste e renovação das Apresentou zero de reajuste e renovação das 
cláusulas sociais por um ano. Foi protocolado aviso cláusulas sociais por um ano. Foi protocolado aviso 
de greve em 1º de outubro.de greve em 1º de outubro.

SEM PROPOSTA
G10G10  
(Fiesp e outros) (Fiesp e outros) 
Apesar da insistência da FEM/CUT, o G10 se recusou Apesar da insistência da FEM/CUT, o G10 se recusou 
a marcar reunião. A Federação orienta os seus a marcar reunião. A Federação orienta os seus 
sindicatos a buscarem as negociações por empresa.sindicatos a buscarem as negociações por empresa.
Foi protocolado aviso de greve em 1º de outubro.Foi protocolado aviso de greve em 1º de outubro.
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• Dyego Coelho reconheceu 
que o Corinthians tem 
pontos a melhorar e que 
são necessárias mudan-
ças. “Não é do dia para 
a noite”, disse.

• Rony, a principal contra-
tação do Palmeiras em 
2020, desencantou com a 
camisa e marcou o primei-
ro gol em 22 jogos. 

• São Caetano e São Bento 
conquistaram as duas úl-
timas vagas no Paulistão 
2021 em cima do XV de 
Piracicaba e do São Ber-
nardo, respectivamente. 

Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã - 19h
Palmeiras x Ceará

Allianz Parque 

Amanhã - 21h
Bragantino x Corinthians

Bragança Paulista

Domingo - 16h
Coritiba x São Paulo 

Curitiba

Domingo - 18h15
Goiás x Santos

Goiânia 

Teen
Festival Teen 2020
Tem adolescente em casa? Então a boa é o Festival Teen, que 
recebe shows de Vitão, Pedro Sampaio, MC Jottapê, João Gui-
lherme e BFF Girls. Sábado, a partir das 18h, com oito horas 
ininterruptas de apresentações que vão agradar a garotada. 
Assista pelo canal do YouTube da Festival Teen TV.

Exposições
Visitais virtuais a museus
Que tal dar um passeio virtual no MASP, na Pinacoteca, no 
Museu Nacional ou no Museu do Amanhã? Você pode conhecer 
mais de 20 museus nacionais no Google Arts & Culture. A plata-
forma oferece, de forma digitalizada, passeios online por dentro 
das galerias. Escolha o seu no ícone de busca e aproveite o tour. 

fotos: divulgação

Para estrear, uma das vozes mais 
representativas da região, a poeta e 
agitadora cultural, Dalila Teles Ve-
ras. Portuguesa de nascimento, ela 
vive em Santo André há quase 50 
anos. É autora de mais de 20 livros, 

A Tribuna inaugura hoje este espaço semanal 
para divulgar a poesia escrita por poetas do ABC.  

sem futuro

Samba
50 anos da Velha Guarda da Portela
A Majestade do samba carioca fará live como parte de suas come-
morações de 50 anos e também do aniversário de meio século da 
música “Foi Um Rio que Passou em Minha Vida”, composição de 
Paulinho da Viola, idealizador do grupo. Sábado, a partir das 14h, 
no canal do YouTube da Portela (youtube.com/c/PortelaTV).

Rock
MonsterRock Fest
O festival traz alguns dos principais nomes do rock alternativo e 
hardcore nacional. Se apresentam as bandas: Dead Fish, Pense, 
Zander, Bullet Bane, Black Days, Molho Negro, The Mönic, Punho 
de Mahin e Continue. Sábado a partir das 15h, transmissão pelo 
facebook do Hangar110 (https://www.facebook.com/hangar110).

nos gêneros poesia, crônica, diário 
e ensaio. Seu livro mais recente é 
“tempo em fúria” (Alpharrabio 
Edições), poesia que denuncia as 
questões políticas e sociais após o 
Golpe de 2016.

cabeça à beira da ratoeira
o rato-mor manda roer
acordos espúrios 
ordenam
: 
roei

roem os ratos raquíticos
fieis ao gordo rato maior
:
roem
roem
roem
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intacta
permanece a canalhice


