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MAIS 8 TONELADAS 
DE DOAÇÕES

foto: adonis guerra

Drive thru solidário em Rio Grande da Serra arrecadou mais 8 
toneladas de alimentos, produtos de higiene e limpeza. 
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Além das doações da categoria, apoio também veio de cooperativa 
de produtores rurais e da agricultura familiar do Vale do Ribeira

METALÚRGICOS ARRECADAM 8 TONELADAS 
DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

EM RIO GRANDE DA SERRA 

No sábado, 8, o 
Sindicato rea-
lizou a terceira 
edição do drive 

thru solidário, da campanha 
“Na Luta Contra a Fome”, na 
portaria da empresa Dura 
Automotive, em Rio Grande 
da Serra. Mais uma vez a ca-
tegoria mostrou sua marca e 
a arrecadação chegou a mais 
de 8 toneladas de alimentos 
e produtos de limpeza e 
higiene.

“Quero agradecer aos 
trabalhadores de diversas 
fábricas da categoria que se 
deslocaram até Rio Grande 
para contribuir com a cam-
panha. Sabemos que neste 
momento há muitas pesso-
as, até mesmo conhecidos, 
precisando de colaboração. 
Se conseguimos arrecadar 
um montante tão expressivo 
e fazer com que esse drive 
acontecesse, foi graças ao 
comparecimento e partici-
pação de cada companheiro”, 

agradeceu o coordenador da Regional Ri-
beirão Pires e Rio Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Marquinhos. 

“Rio Grande superou nossas expectati-
vas, é uma população mais humilde, mas 
também muito solidária. Teve companhei-
ro que trabalhou à 
noite e passou lá no 
drive thru para fazer 
sua doação logo cedo, 
quando a gente ainda 
estava montando a 
estrutura. Nossa ca-
tegoria é muito pres-
tativa e na hora que é 
chamada, mostra sua 
força”, completou o 
dirigente. 

Agricultura 
familiar

A l é m  d as  d o a -
ções da categoria e 
da população de Rio 
Grande da Serra, os 
Metalúrgicos do ABC receberam o apoio 
da CooperCentral VR (Cooperativa Cen-
tral dos Produtores Rurais e da Agricultura 
Familiar do Vale do Ribeira) e da Unisol 
Brasil (Central de Cooperativas e Empre-
endimentos Solidários do Brasil).

Algumas famílias que já haviam se cadas-
trado receberam os produtos ainda antes do 
domingo de Dia das Mães. “Durante as en-
tregas, ouvimos o relato de uma mãe que não 
sabia o que dar para o filho comer, quando 
recebeu a cesta ficou aliviada”, contou. 

Doações 
e marmitas

Na ú lt ima  s ex-
ta-feira,  parte dos 
produtos arrecada-
dos foram entregues 
à Escola Municipal 
Chico Mendes e Pa-
róquia Nossa Senho-
ra de Lourdes, em 
Mauá. As cestas tam-
bém foram retiradas 
na Regional Diadema 
por famílias cadas-
tradas. 

Além das doações 
que continuam che-
gando a famílias e 

instituições, os Metalúrgicos do ABC 
ajudaram na preparação de 200 marmitas 
no sábado, junto à Casa Neon Cunha. As 
refeições foram entregues para pessoas em 
situação de rua, em bairros de Santo André 
e São Bernardo.

“Ouvimos o relato 
de uma mãe que 
não sabia o que 
dar para o filho 
comer, quando 
recebeu a cesta 
ficou aliviada”

fotos: adonis guerra
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• Corinthians e Inter de 
Limeira abrem hoje as 
part idas das quartas 
de final do Paulistão. 
A disputa no estadual 
será em jogo único.  

• F e r n a n d o  D i n i z  f o i 
apresentado ontem e 
já comanda o Santos 
ho j e  con t ra  o  Boca 
Juniors. O Peixe é o 
terceiro do grupo C da 
Libertadores. 

• Com 100% nos  t r ê s 
jogos da Libertadores, 
o Palmeiras l idera o 
grupo A e vai a Quito 
jogar contra o Inde-
pendiente del Valle, em 
terceiro na tabela.
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Tribuna Esportiva

Paulistão
Hoje – 16h

Corinthians x Inter de Limeira
Neo Química Arena

Libertadores
Hoje – 19h15

Santos x Boca Juniors
Vila Belmiro

Hoje - 21h30

Ind. del Valle x Palmeiras
Equador

x

x
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA THYSSENKRUPP BRASIL LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa THYSSENKRUPP BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 47.366.273/0001-18, 

com endereço à Rua Karl Huler, 296 - Canhema, Diadema - SP, 09941-410, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 13 (treze) do mês de maio de 2021 (quinta-feira), 
entre 09 e 16 horas. 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, não é possível realizar a assembleia presencial, mas apenas por meio telemático, portanto com processo de deliberação em plataforma 
digital (internet). A ordem do dia será: a) apresentação de proposta referente a Participação nos Lucros e Resultados da empresa; b) autorização para a direção do Sindicato celebrar “Acordo 
Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; 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. O link para acesso à assembleia 
e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 09 e 14 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, no mesmo endereço eletrônico, em até um dia útil imediatamente posterior ao da assem-
bleia. Diadema - SP, 07 de maio de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Funcionamento do Sindicato na fase de transição
Devido à restrição imposta pelos decretos municipais sobre a fase de transição do Plano São Paulo de combate à 

pandemia da Covid-19, o Sindicato permanece fechado para atendimento presencial aos trabalhadores. Procure os 
CSEs ou ligue (11) 4128-4200.

Como vai ser? 
Amanhã, das 8h às 17h, 

sócios do Sindicato poderão 
abastecer com gasolina co-
mum a R$3,50 o litro. A ação 
também vale para sócios do 
Sindipetro-SP e entregadores 
de aplicativos. Local: Auto 
Posto São Bernardo. O acesso 
dos veículos será pela Rua Frei 
Gaspar, na esquina com a Rua 
Marechal Deodoro, 2.186. 

Como participar? 
Os sócios devem apresentar 

a carteirinha digital pelo apli-

cativo ‘Metalúrgicos do ABC’ 
no celular. Se ainda não bai-
xou, confira acima como fazer. 

Haverá limite? 
Sim. Serão liberados 20 

litros por carro e 10 litros por 
moto a R$ 3,50/l. A ação terá li-
mite de comercialização de 7,5 
mil litros de gasolina comum. 

Qual o objetivo?
É um protesto contra a atual 

política de preços do governo e 
contra os preços abusivos dos 
combustíveis. Confira mais na 

live de hoje, às 18h, nas redes 
sociais do Sindicato. 

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 combus-

tíveis 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.

Protesto contra política de preços da 
Petrobras terá gasolina a R$ 3,50/l

No aniversário de 62 anos dos Metalúrgicos do ABC, amanhã, será realizada a ação ‘Combustível a 
preço justo’, em conjunto com o Sindipetro-SP (Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo). 


