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AMANHÃ É DIA DE
DRIVE THRU SOLIDÁRIO

Posto de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza estará na
portaria da Dura Automotive, em Rio Grande da Serra, das 9h às 15h
Página 3

.2

sexta-feira, 7 de maio de 2021

SINDICATO
PROMOVE
1º ENCONTRO DA
JUVENTUDE NA
MERCEDES
Amanhã, 8, às 10h, a representação na Mercedes promove o 1º encontro virtual da juventude para dialogar com os
jovens na fábrica sobre mundo
do trabalho, ações de cultura e
lazer e para lançar a Comissão
da Juventude na empresa.
A conversa será conduzida
por jovens na montadora que
integram a Comissão da Juventude Metalúrgica do ABC
e contará com convidados
(confira ao lado).
De acordo com o coordenador do CSE na Mercedes,
Ângelo Máximo de Oliveira
Pinho, o Max, houve diversas
contratações de trabalhadores

jovens no último
período, conquistadas por meio de
acordos com o Sindicato, o que reforça
a importância de
ampliar o espaço de
diálogo.
“Precisamos conhecer a visão deles
sobre as mudanças
no mundo do trabalho e na
vida social. Esse encontro faz
parte do processo constante
promovido pelo Sindicato para
dialogar com vários públicos
de trabalhadores e, a partir
daí, pensar e construir juntos
o presente e o futuro.”

Notas e recados
fotos: divulgação

Endividamento recorde
Pesquisa mostra que percentual de endividados chegou a 67,5% da população
em abril, refletindo a perda
de renda dos trabalhadores
durante a pandemia.

“Além de lançar a Comissão da Juventude na Mercedes e debater o mundo do
trabalho, também queremos
criar um fluxo de conversas
sobre cultura e lazer. A ideia
é que a Comissão pense atividades, de forma virtual

durante a pandemia, mas
também presencial, quando
tudo isso passar. Além do
trabalho o jovem precisa ter
espaço para expor quem ele
realmente é, e essa Comissão
servirá também para isso”,
completou.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA, POR MEIO TELEMÁTICO, DOS TRABALHADORES NA MERCEDES-BENZ DO BRASIL.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca os trabalhadores com comorbidades e os trabalhadores ligados a produção de ônibus na empresa MERCEDES-BENZ DO
BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 59.104.273/0001-29, com endereço na Rua Alfred Jurzykowski, 562, Paulicéia, CEP 09680-900, em São Bernardo do Campo- SP, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 07 (sete) do mês de maio de 2021, (sexta), entre 08 e 18 horas. A ordem do dia será: a) Deliberação sobre a proposta de suspensão
temporária de contratos de trabalho direcionada aos trabalhadores com comorbidades e aos trabalhadores ligados a produção de ônibus; b) Autorização para a direção do Sindicato celebrar
“Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e aditivos referentes ao item “a”. E, considerando que o país enfrenta a pandemia do coronavírus, e que para conter a disseminação da COVID-19 o
Ministério da Saúde recomenda o isolamento social com a permanência das pessoas em suas residências, a assembleia ocorrerá por meio telemático, portanto com processo de deliberação
em plataforma digital (internet).O link para acesso e à assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 08 e 18 horas deste dia, é: assembleia.smabc.org.br, que
poderá ser acessado pelo endereço: www.smabc.org.br. Encerrado o processo de votação eletrônica, os votos serão apurados e o resultado publicado no site do Sindicato em até um dia útil
imediatamente posterior ao da assembleia. São Bernardo do Campo, 06 de maio de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

GREVE DE 1980:
MÁQUINAS PARADAS E
MUDANÇAS DE RUMOS

No dia 30 de março, diante da intransigência patronal, os metalúrgicos do ABC
decidiram pela paralisação
do trabalho a partir do dia
1º de abril. Reivindicavam
o aumento dos salários, a
redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais
sem redução de salários, o
reconhecimento do delegado
sindical, o pagamento adicional de 100% para as horas
extras, entre outras pautas.
Cientes de que a greve
poderia ser uma possibilidade real, os metalúrgicos

do ABC trataram de prepará-la cuidadosamente
durante vários meses: além
das reuniões por fábricas,
também foram organizadas
reuniões por bairros. Além
da Direção com 24 membros, havia um Comando
de Greve com 16 membros
e uma Comissão de Salários
com mais de 400 membros,
representando as principais
fábricas da categoria. Fora
dessa estrutura organizativa, podia-se contar com o
apoio de mais de dois mil
militantes.

O Sindicato sofreu intervenção 17 dias depois da
decretação da greve e dois
dias depois Lula e a diretoria
foram presos, ficando detidos
por 31 dias. Dessa forma, a
principal liderança da greve
ficou ausente das comemorações do 1º de Maio que reuniu mais de 100 mil pessoas
e se converteu num dos atos
políticos mais importantes
contra a ditadura militar.
Depois de 41 dias de muita tensão, os metalúrgicos do
ABC voltaram ao trabalho
no dia 12 de maio sem ob-

ter ganhos econômicos reivindicados. Porém, poucas
greves tiveram a capacidade
de combinar tão intensamente “formas de pressão”
e “formas de expressão” da
classe trabalhadora naquela
conjuntura política.
Os metalúrgicos e as metalúrgicas, que votaram a favor da greve nas assembleias
da categoria em 1980, não
imaginavam a dimensão daquele gesto para os rumos do
movimento sindical brasileiro e da própria democracia
em nosso país.

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

Quebra de patente
O presidente dos EUA, Joe
Biden, apoiou a quebra de
patente de vacinas e assim
isolou mais Bolsonaro. A
decisão foi comemorada
pela OMS.

Gabinete paralelo
O senador Randolfe afirmou que os depoimentos
na CPI da Covid apontam
que 'existia um comando
paralelo que buscava enfrentar a pandemia através
da imunidade coletiva'.

Ataques à China
O Instituto Butantan afirmou que as declarações
de Bolsonaro com críticas
à China afetam a liberação
de insumos pelas autoridades daquele país.
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PROJETO MENINOS E MENINAS DE RUA

CIDADE SÃO JORGE

CIDADE SÃO JORGE

divulgação

METALÚRGICOS DO ABC REALIZAM DRIVE THRU
SOLIDÁRIO AMANHÃ EM RIO GRANDE DA SERRA
Posto de arrecadação estará na portaria da empresa Dura Automotive

O

divulgação

MONTANHÃO

todos aqueles que puderem
colaborar, com o que tiverem,
a participar dessa ação tão
importante neste momento”,
chamou o coordenador da
Regional, Marcos Paulo Lourenço, o Marquinhos.
O dirigente
destacou que o
país passa por
um momento
muito complicado em que todos já sentiram
a dor da perda
de algum conhecido vítima da
Covid-19 e que
a categoria também tem se indignado com a dor de quem
está passando fome.
“Diante desse contexto
todo e tendo
no comando
um governo
que não fez
qu a s e n a d a
pelo povo, e o
pouco que fez
veio tudo atrasado, medidas
provisórias
para preservação de emprego, auxílio
emergencial e
vacinas, começamos a nos
mexer para arrecadar alimen-

“É uma
região onde
o povo está
precisando
muito e
também uma
região muito
solidária”

divulgação

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO SERRARIA

divulgação

NAVAL

divulgação

Sindicato dá continuidade à Campanha na Luta Contra
a Fome amanhã, 8, com posto
de arrecadação na portaria
da empresa Dura Automotive (Av. Dom
Pedro I, 743,
centro), das
9h às 15h.
No local será
possível fazer
a doação com
toda segurança, sem sair
do carro.
Toneladas
de alimentos,
produtos de
higiene e limpeza já foram
arrecadadas nos drive thrus
realizados em São Bernardo
e Diadema e também nas
campanhas feitas nas fábricas
da categoria. Agora chegou
a hora dos trabalhadores em
Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra integrarem a campanha e ajudar a matar a fome de
pessoas que estão passando
por sérias necessidades com
o agravamento da pandemia
do coronavírus.
“Esperamos também fazer
uma grande arrecadação, é
uma região mais pobre onde
o povo está precisando muito,
mas é também uma região
muito solidária. Chamamos

AMA-ABC
AMA-A ABC

to. O povo da nossa categoria
é muito solidário e se sensibiliza com a dor do outro.”
Doações entregues
Todos os produtos arrecadados estão sendo entregues
pelo Sindicato a instituições
e famílias que mais precisam.
As últimas doações chegaram
aos projetos Meninos e Meninas de Rua e Montanhão
Multiplicando o Amor, em
São Bernardo, a moradores
na Cidade São Jorge, em Santo
André, na comunidade Naval
e à Paróquia Nossa Senhora
das Graças, em Diadema.
Doações recebidas
A AMA-ABC (Associação
dos Metalúrgicos Aposentados do ABC) e a AMA-A ABC
(Associação dos Metalúrgicos Anistiados
e Anistiandos
do ABC) também entraram
na campanha e
deram as suas
contribuições.
Ambas doaram ao Sindicato cheques
do valor de
R$1.200 cada
que serão conver t idos na
compra de alimentos para
serem doados.

“Chamamos
todos que
puderem
colaborar, a
participar dessa
nossa ação tão
importante”

drive thru solidário
regional ribeirão pires
e rio grande da serra

8/MAI

DAS 9H
ÀS 15H
Portaria da Dura Automotive

Av.D.Pedro I, 743

Centro - Rio Grande da Serra
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Tribuna Esportiva

•

O Santos fez proposta
para contratar o técnico Fernando Diniz, ex-São Paulo, Fluminense
e Athletico, por um ano,
prorrogável por mais um.

Paulistão
Domingo
Horários a definir

SÓCIOS TERÃO
GASOLINA A
R$ 3,50/
LITRO NO
ANIVERSÁRIO
DO SINDICATO
Na próxima quarta-feira, dia
12, o aniversário de 62 anos dos
Metalúrgicos do ABC será marcado pela
ação ‘Combustível a preço justo’, em
conjunto com o Sindipetro-SP (Sindicato
dos Petroleiros do Estado de São Paulo).

Como vai ser?
No dia 12 de maio, das 8h às 17h, sócios do Sindicato poderão
abastecer no Auto Posto São Bernardo (Rua Marechal Deodoro,
2.186) com gasolina a R$3,50 o litro.
Como participar?
Os sócios devem apresentar a carteirinha digital pelo aplicativo ‘Metalúrgicos do ABC’ no celular. Se ainda não baixou,
confira acima como fazer.

x
Mirassol x São Paulo
Mirassol

x

Haverá limite?
Sim. Serão liberados 20 litros por carro e 10 litros por moto
a R$ 3,50/l.

Corinthians x Novorizontino
Neo Química Arena

Qual o objetivo da ação?
É um protesto contra a atual política de preços do governo e
contra os preços abusivos dos combustíveis. E mostrar que uma
outra política é possível.

x

O que seria o justo?
A Petrobras deveria aplicar o preço de acordo com seu custo
de produção nacional, que seria muito menor para o consumidor
final. Hoje a gasolina chega a R$ 5,40/l em alguns lugares.
Como funciona a política do governo?
Hoje a política do governo é atrelar o valor dos combustíveis
ao preço internacional, em dólar, para beneficiar o sistema financeiro enquanto a população paga a conta.
A PPI (Preço de Paridade de Importação) para derivados de
petróleo foi adotada em outubro de 2016 pelo governo Temer,
após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff.
A FUP (Federação Única dos Petroleiros) alerta que a situação deve piorar ainda mais com as privatizações de refinarias
defendidas pelo governo.

Ponte Preta x Palmeiras
Campinas

x
Santos x São Bento
Vila Belmiro

x
Ituano x Santo André
Itu

CLUBE DE
CAMPO
REABRE
AMANHÃ

O Clube de Campo dos
Metalúrgicos do ABC estará
aberto aos sábados, domingos
e feriados, das 8h às 18h. Por
conta da Covid-19, há limite
da capacidade de 25% e adoção de protocolos de higiene e
limpeza. É obrigatório o uso de
máscaras.
Quadras, quiosques e play-

ground estarão liberados. A
lanchonete estará aberta, com
venda de gelo, carvão, porções,
sorvete e bebidas em geral. A
piscina e os vestiários estarão
fechados.
A entrada para convidados (não sócios) custa R$15.
O pagamento é somente em
dinheiro.

Informações pelo telefone
(11) 9 4335-9433 e e-mail
clube@smabc.org.br.
Endereço: Rua Sorocaba,
s/nº, Jardim Borda do Campo – na Estrada de Ribeirão
Pires, no antigo Caminho
618, Estrada Velha de Santos, Riacho Grande, em São
Bernardo.

x
São Caetano x Ferroviária
Anacleto Campanella

