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40 TONELADAS 

foto: adonis guerra

Campanha nas fábricas da base e no drive thru 
solidário em Diadema arrecadaram alimentos, 

produtos de higiene e limpeza. Doações continuam!
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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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Campanha contra 
a fome continua 
na categoria. No 

sábado, 8 de maio, 
a arrecadação 

será na Regional 
Ribeirão Pires 

e Rio Grande da 
Serra

DRIVE THRU SOLIDÁRIO NA REGIONAL DIADEMA ARRECADA 
40 TONELADAS DE ALIMENTOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

A unidade da categoria foi 
demonstrada mais uma 
vez, agora em forma de 

solidariedade. No segundo drive 
thru solidário da campanha Na 
Luta Contra a Fome, realizado 
no sábado, 24, na Regional Dia-
dema, os Metalúrgicos do ABC 
arrecadaram cerca de 40 tone-
ladas de alimentos, produtos de 
limpeza e higiene para ajudar as 
famílias diretamente afetadas pela 
fome e insegu-
rança alimentar 
neste período de 
agravamento da 
pandemia do co-
ronavírus. 

Na edição an-
terior, realizada 
na Sede no dia 
17,  as doações 
da categoria e da 
sociedade já ha-
viam chegado a 20 toneladas. 

Além das doações feitas indivi-
dualmente no drive thru, a arre-
cadação contou também com as 
doações feitas dentro das fábricas 
da base ao longo da semana passa-
da, CUT São Paulo, Unisol Brasil 
e por representantes do Comitê 
Lula Livre na Mercedes. 

Na Scania, a vaquinha organi-
zada pela representação arrecadou 
R$ 82 mil, que serão revertidos 

em compras de cestas básicas. Na 
Volks, a vaquinha continua até o 
fim do mês. 

“A situação é muito triste, mas 
ver essa quantidade de doações 
nos emociona e nos enche de ale-
gria. A palavra é gratidão, àqueles 
que colaboraram, mas também 
aos que vieram antes da gente a 
ajudaram a construir essa história 
de solidariedade”, declarou o dire-
tor executivo do Sindicato, Carlos 

Caramelo. 

O coordenador da 
Regional Diadema, 
Antônio Claudiano 
da Silva, o Da Lua, 
reforçou a importân-
cia da campanha. 

“É muito emocio-
nante chegar ao final 
do dia e ver que os 
companheiros e as 

companheiras entenderam a ne-
cessidade de ajudar ao próximo. É 
muito triste imaginar que existem 
pessoas que acordam e não sabem 
se vão comer. Vamos poder trans-
formar todas essas doações em 
humanidade.”

Campanha continua
A campanha continua nas em-

presas da base com arrecadações 
de alimentos e produtos. 

“O que importa 
é o gesto da 

doação, o 
carinho, se 

colocar no lugar 
do próximo”

Doações feitas 
pela categoria 
são destinadas 

a entidades 
e famílias 

cadastradas

O próximo drive thru soli-
dário dos Metalúrgicos do ABC 
será realizado no dia 8 de maio 
pela Regional Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra. No local 
será possível fazer a doação com 
toda segurança, 
sem sair do carro. 

“ E s p e r a m o s 
t a m b é m  u m a 
grande adesão dos 
companheiros e 
companheiras em 
Ribeirão Pires e 
R io  Grande  da 
Serra com o que 
puderem doar, o 
que importa é o 
gesto da doação, o carinho, se 
colocar no lugar do próximo”, 
afirmou Caramelo. 

Doações entregues
Os produtos arrecadados estão 

sendo destinados a instituições 
que atuam no combate à fome, a 
entidades que preparam e servem 
marmita e também para famílias 

cadastradas. 
Além das doa-

ções entregues na 
semana passada, 
também recebe-
ram as  doações 
dos metalúrgicos 
do ABC: Institu-
to Antônia Maria, 
C entro  Espír ita 
Cavaleiros da Luz 
e Projeto Corrente 

do Bem, em São Bernardo; CUFA 
(Central Única das Favelas) no 
Jardim Elba, em São Paulo; Co-

operativa de Costureiras de 
Rio Grande da Serra. 

As doações foram entre-
gues ainda a moradores no 
Ferrazópolis, em São Ber-
nardo; Eldorado, em Diade-
ma; Jardim Ivone, São Paulo.

divulgação divulgação divulgação

Instituto 
Antônia Maria

CUFA

CUFA

Projeto 
Corrente do BemCentro Espírita Cavaleiros da Luz
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• O argentino Ariel Holan pediu 
demissão e não é mais técnico 
do Santos depois de 12 parti-
das, sendo quatro vitórias, três 
empates e cinco derrotas. 

• O auxiliar Marcelo Fernan-
des comandará a equipe do 
Peixe hoje na Bombonera, em 
Buenos Aires, na Argentina. 

• O Palmeiras joga hoje em 
casa com o Independiente 
del Valle, do Equador, pela 
segunda rodada da primei-
ra fase da Libertadores. 

• Com sete vitórias segui-
das, o São Paulo atingiu 
sua maior sequência desde 
2012, quando teve 11 vitó-
rias. O próximo jogo será 
na quinta pela Libertadores. 
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Tribuna Esportiva

No final do dia de hoje 
mais de 125 milhões de bra-
sileiros vão dormir sem saber 
se terão condições básicas de 
alimentação, no dia seguinte. 
No final do dia de hoje, cerca 
de 3 mil famílias brasileiras 
vão chorar os seus mortos. 

O Brasil se transformou 
num país de fome, com o 
agravante da “naturalização” 
das mortes. Numa alusão à 
tragédia de 2007 no aeropor-
to de Congonhas, no final do 

dia de hoje 15 aviões com 200 
passageiros terão explodido, 
e como podemos conviver 
com isso?

No final do dia de hoje, o 
auxílio emergencial rebaixado 
fará com que milhares de fa-
mílias tenham apenas R$ 8,33 
para comprar sua comida.  O 
confronto entre o novo bene-
fício mensal e o custo da cesta 
básica (R$ 639 na cidade de 
São Paulo), revela o quanto o 
montante é insuficiente. 

A falta de controle da 
pandemia colocou o país 
no epicentro mundial da 
segunda onda de contami-
nação do vírus. A explosão 
da crise econômica e social 
com altas taxas de desem-
prego e aumento nos preços 
dos alimentos mostram que 
o país não tem tempo para 
a sequência de erros deste 
governo inoperante.

Segundo o consórcio de 
veículos de imprensa, no 

final do dia de hoje o Brasil 
terá vacinado apenas mais 
750 mil brasileiros,  um 
volume muito abaixo do 
que precisamos ter. E ainda 
estaremos muito distantes 
de termos um ef iciente 
programa nacional de imu-
nização,  bem como um 
amplo programa de geração 
de emprego e renda, que 
nos devolva o horizonte da 
retomada, no dia de hoje, e 
o quanto antes.

NO FINAL DO DIA DE HOJE
Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
sumetabc@dieese.org.br
Subseção do Dieese

SOLIDARIEDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA 
É O 1º TEMA DA SEMANA DO TRABALHADOR

A CUT organiza uma série 
de atividades nesta semana que 
antecede o 1º de maio em cará-
ter de denúncia sobre a tragédia 
vivida pela classe trabalhadora 
e toda a sociedade. 

Em meio a uma pandemia 
descontrolada, alta taxa de 
desemprego, inflação e falta de 
comando do governo federal 
para combater a situação, o pri-
meiro tema da “Semana da Tra-
balhadora e do Trabalhador” foi 
a solidariedade em tempos de 
pandemia. O secretário-geral 
dos Metalúrgicos do ABC, 
Moisés Selerges, participou 
da live da CUT ontem sobre 
o tema.

“A solidariedade não tem 
prazo ou data para acontecer, 

tem que ser constante para 
ajudar quem mais precisa. 
Além disso, vamos continuar 
cobrando dos responsáveis para 
que a situação no país mude”, 
afirmou. 

O secretário-geral destacou 
o trabalho que está sendo feito 
dentro das empresas pelos Co-
mitês Sindicais e assessoria de 
base do Sindicato para mobili-
zação dos trabalhadores. 

“As doações que estão sendo 
feitas nesta campanha são um 

exemplo. O Sindicato não é 
uma entidade assistencialista, 
mas não perde um valor im-
portante, que é a solidariedade. 
Quem tem fome tem pressa”, 
destacou. 

1º de maio
No sábado, 1° de maio, 

Dia Internacional dos Traba-
lhadores e das Trabalhadoras, 
a CUT e as demais centrais 
sindicais (Força, UGT, CTB, 
CSB, NCST, CGTB, Intersin-
dical e Pública) estarão unidas 
mais uma vez em torno de 
pautas urgentes para a classe 
trabalhadora, como a defesa 
e o respeito à vida, auxílio 
emergencial digno e emprego 
decente.

O 1º de maio unitário das 
centrais sindicais terá a pre-
sença dos presidentes das en-
tidades, além de artistas, inte-
lectuais, lideranças religiosas e 
políticas em uma live, que será 
transmitida, a partir das 14h, 
pela TVT e pelas redes sociais 
do movimento sindical. 

Acompanhe a programação 
nas redes sociais e na Tribuna 
ao longo da semana. 

Com informações da CUT. 

Libertadores
Hoje – 21h30

Boca Juniors x Santos
Argentina 

Hoje – 21h30

Palmeiras x Ind. del Valle 
Allianz Parque

x

x

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 52.618.139/0030-31, com endereço 

na Av. Pirâmide, n° 661, Bairro Eldorado, Município de Diadema - SP, CEP 09970-330, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 29 (vinte e nove) do mês de abril de 2021 (quinta-feira), 
às 07h30. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre os participantes e 
uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento; c) 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, da empresa; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 26 de abril de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

“A solidariedade 
tem que ser 
constante” Centrais 

organizam live 
de 1º de maio 

unificado


