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Atos exigindo a saída do 
presidente marcaram a 

data em que o país atingiu 
a trágica marca de 500 

mil mortos pela Covid-19. 
Na sexta-feira, foi dia de 

luta nas fábricas. 

BASTA!

ricardo stuckert
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Os Metalúrgicos do ABC 
integraram o ato “Fora, 
Bolsonaro” no sábado, 19, 

na avenida Paulista, dia em que o 
Brasil chegou à trágica marca de 
500 mil mortos pela Covid-19. 
Além de pedir o impeachment do 
presidente, a população foi às ruas 
exigir vacinas para todos e auxílio 
emergencial no valor de R$ 600. Os 
atos se espalharam por centenas de 
cidades brasileiras. 

Dirigentes do Sindicato distri-
buíram álcool gel 
para os manifestan-
tes, que estavam de 
máscaras, confor-
me as orientações 
da OMS (Organi-
zação Mundial da 
Saúde) para evitar 
a disseminação do 
coronavírus. 

Dia de Luta
Um dia antes, logo nas primei-

ras horas de sexta-feira, 18, repre-
sentantes do Sindicato estiveram 
nas portas das fábricas da base para 
mobilizar os trabalhadores. O Dia 
Nacional de Mobilização nos Lo-
cais de Trabalho foi chamado pela 
CUT e demais centrais sindicais.

Os dirigentes entregaram a Tri-
buna em mãos e conversaram com 
os trabalhadores sobre as pautas da 
mobilização. 

Tomada de 
consciência 

O v ice-pres i -
dente do Sindicato, 
Claudionor Vieira, 
avaliou a dimensão 
das manifestações 
e ressaltou que a 
tendência é que elas 

sejam cada vez maiores com a 
tomada de consciência da po-
pulação e o aumento de pessoas 
vacinadas. 

“Fica claro que todos esses atos 
que tomaram o país foram maiores 
que os anteriores. A tendência é 
que continuem aumentando. A 
cada dia há mais razões para que 
as pessoas possam se indignar 
profundamente e a cada dia há 
mais necessidade de que haja uma 
tomada de consciência. Quanto 
mais as pessoas se sentirem seguras 
após vacinadas, mais ocuparão as 
ruas contra o governo”. 

“O Brasil vive hoje o maior obs-
curantismo da sua história depois 
da ditadura militar. O povo ama 
o Brasil e não quer uma país que 
seja desrespeitado lá fora, que nos 
faça passar tanta vergonha. Quere-
mos uma país que tenha governo, 

que defenda seu 
povo, a liberdade 
e a democracia” 
completou. 

O dirigente re-
forçou que Bolso-
naro governa por 
mentiras e que é 
responsável direto 
por grande parte 
das mortes e pelo 
aumento do desemprego.

“Tudo está relacionado, quanto 
mais a pandemia demora a aca-
bar mais o desemprego continua 
aumentando. Se ultrapassamos 
a marca dos 500 mil mortos é 
porque o governo é genocida e 
não está nem aí para vida das 
pessoas. Se temos um número tão 
alto de desempregados é por falta 
de atitudes e políticas do governo 
federal”. 

Não à 
impunidade

Para os Meta-
lúrgicos do ABC, 
a principal razão 
para os atos é o 
genocídio que 
está acontecendo 
no Brasil.

“O vírus mais 
letal para o povo 

brasileiro e para a democracia 
chama-se Bolsonaro. Com a falta 
de políticas públicas, de vacinas 
e com o negacionismo está des-
truindo lares daqueles que per-
deram seus entes queridos. Ele 
não tem nenhuma sensibilidade 
humana”. 

“O governo não tem limites 
para suas irresponsabilidades e 
precisa pagar por isso, não pode 
ficar impune”, concluiu.

METALÚRGICOS DO ABC LUTAM CONTRA O GOVERNO DA MORTE

“O Brasil vive 
hoje o maior 

obscurantismo 
da sua história 

depois da ditadura 
militar”

 “Se ultrapassamos 
a marca dos 500 mil 
mortos, é porque o 

governo é genocida e 
não está nem aí para 
a vida das pessoas”

Em centenas de cidades brasileiras, milhões de pessoas saíram às ruas contra o 
presidente genocida, por vacina e auxílio de R$ 600
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A 3ª edição do Festival Rock ABC dos Metalúrgicos 
do ABC está com inscrições abertas para bandas autorais que 
queiram se apresentar ao vivo no dia 17 de julho, em co-
memoração ao Dia Mundial do Rock (13 de julho). A atração 
principal será revelada nos próximos dias. 

Haverá uma etapa de seleção e as bandas com mais curti-
das nas categorias ‘associativa’ e ‘bandas da região’ tocam no 
evento. 

Por conta da pandemia da Covid-19, o show não terá públi-
co e será transmitido pelas redes sociais do Sindicato e da TVT.

Esta edição tem parcerias com as prefeituras de Diadema 
e de Mauá. 

Confira o regulamento completo no site do Sindicato. 

Quem pode participar?
Bandas independentes de qualquer vertente do rock, com 

trabalho autoral, sem contrato com nenhuma gravadora ou 
selo e idade mínima de 16 anos. Também precisam estar em 
uma dessas categorias: 

• Associativa - pelo menos um dos integrantes deve ser 
associado ao Sindicato.

• Bandas da região - pelo menos um dos integrantes deve 
residir em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires ou Rio Grande da Serra. 

Como se inscrever?
A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no 

site e no aplicativo do Sindicato. O período de inscrição 
teve início ontem e seguirá até 23h59 de sexta-feira, dia 25, 
limitado a 36 bandas. É preciso enviar um vídeo da banda. 
Não será cobrada taxa de inscrição. 

Como vai funcionar a seleção? 
A ordem de inscrição definirá a sequência de publicação 

dos vídeos das bandas nos canais oficiais do evento. Serão 
selecionadas uma banda de cada categoria cujas músicas rece-
bam o maior número de curtidas pelo público. O resultado 
será publicado no dia 13 de julho. 

Quais os objetivos? 
Difundir músicas autorais sobre o tema “Resistência e 

Luta”, incentivar a cultura, valorizar artistas locais e descobrir 
talentos musicais na categoria e na região. A ideia é que todas 
as bandas tenham visibilidade nas redes sociais do Sindicato 
e da TVT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS 
TRABALHADORES NA EMPRESA BLAWER 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC convoca todos os trabalhadores 
na empresa BLAWER INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob 
o número 02.452.325/0001-30, com endereço 
na Rua Ida Leone Cleto, 788, Vila Orlandina, 
São Bernardo do Campo, CEP: 09735-540, a 
participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 23 (vinte e três) do mês de 
junho de 2021 (quarta-feira), às 7:30 horas. A 
assembleia, que será presencial e ocorrerá nas 
dependências da empresa, observará medidas 
de prevenção à COVID-19, como distancia-
mento social de no mínimo 1,5 metros 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. São Bernardo 
do Campo – São Paulo, 18 de junho de 2021. 
Wagner Firmino de Santana. Presidente”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES 
NA EMPRESA TTB INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PRODUTOS METALICOS LTDA

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC convoca todos os trabalhadores na 
empresa TTB INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS METALICOS LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o número 59.108.837/0001-00, com 
endereço na Av. Prestes Maia, 230 - Centro, 
Diadema - SP, 03458-000, a participarem da 
Assembleia Específica, que será realizada no 
dia 23 (vinte e três) do mês de junho de 2021 
(quarta-feira), às 14:00. 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) apresentação de proposta referente 
a Participação nos Lucros e Resultados da em-
presa; b) autorização para a direção do sindicato 
celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específi-
co” 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 inte-
resse dos trabalhadores na empresa. Diadema 
- SP, 21 de junho de 2021. Wagner Firmino de 
Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADO-
RES NA EMPRESA KRONES DO BRASIL 
LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC convoca todos os trabalhadores na 
empresa KRONES DO BRASIL LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o número 05.364.486/0001-6, 
com endereço à Av. Pres. Juscelino, 1140 
- Piraporinha, Diadema - SP, 09950-370, a 
participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 24 (vinte e quatro) do 
mês de junho de 2021 (quinta-feira), entre 09 
e 17 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 vota-
ção, que deverá ocorrer entre 09 e 17 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 eletrôni-
co, em até um dia útil imediatamente posterior 
ao da assembleia. Diadema - SP, 21 de junho de 
2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Quer tocar 
no Festival 
Rock ABC? 
Inscreva 

sua banda!


