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Mais de mil veículos passaram pela 
ação realizada no fim de semana 
pelos Metalúrgicos do ABC e pelo 

Fusca Club ABC

DRIVE-THRU 
SOLIDÁRIO NA 
VOLKS ARRECADA 
MAIS DE 4,5 TONELADAS 
DE ALIMENTOS 
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Bolsa-atleta 
Programa criado por Lula 
patrocina 80% dos brasileiros 
nas Olimpíadas. 242 compe-
tidores que estão no Japão 
são bolsistas integrantes do 
programa. 

Julho das Pretas 
Dia 25 foi Dia Internacio-
nal da Mulher Negra Latino 
Americana e Caribenha que 
integra as atividades do Julho 
das Pretas, mês em que a luta 
ganha visibilidade. 

Frio intenso 
O MST, o portal Mídia Ninja e 
a Associação Rede Rua orga-
nizam ação para arrecadar 
agasalhos e cobertores para 
proteção da população em 
situação de rua.

Greve na MVR
Trabalhadores estão em greve 
por falta de equipamentos, 
de papel higiênico, e por 
valor justo de PLR, enquanto 
construtora destina milhões a 
clube de futebol. 
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Notas e recadosSINDICATO FIRMA 
PARCERIA COM CURSINHO 

DO GEB EM DIADEMA
Quem está se preparando 

para o Enem 2021 já pode se 
inscrever e tentar 100% de bol-
sa no tradicional Cursinho do 
GEB, que está com inscrições 
abertas até o próximo dia 30. 
O GEB prepara alunos há mais 
de 25 anos para os principais 
vestibulares do país. 

Este ano a novidade é que, 
por conta da pandemia, os inte-
ressados poderão optar pela mo-
dalidade online. Ao todo serão 
oferecidas 100 bolsas de estudo 
para a modalidade presencial e 
240 para aqueles que optarem 
por estudar de forma remota. 

Todos os selecionados terão 
gratuidade no material didático 
e nas mensalidades de agosto, 
setembro, outubro e novem-
bro. Os alunos pagarão apenas 

a taxa de inscrição que custa 
R$ 100 no remoto e R$ 150 no 
presencial. 

As aulas acontecem sempre 
aos sábados, das 8h às 17h, 
com intervalo de uma hora de 
almoço. O início será no dia 14 
de agosto. O cursinho fica na 
Rua Graciosa, 438, centro de 
Diadema. 

As aulas presenciais serão 
oferecidas respeitando todos 
os protocolos de higiene para 
evitar a disseminação do co-
ronavírus. Já as aulas remotas 
serão feitas ao vivo por vídeo-
conferência.

As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.cursinho-
dogeb.com.br.

A classificação será por or-
dem de inscrição.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AS-
SEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABA-
LHADORES NA EMPRESA PRENSAS 
SCHULER S.A., POR MEIO TELEMÁ-
TICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGI-
COS DO ABC convoca todos os trabalha-
dores na empresa PRENSAS SCHULER 
S.A.., inscrita no CNPJ sob o número 
61.068.342/0001-38, com endereço à Av. 
Fagundes de Oliveira, 1515 - Piraporinha, 
Diadema - SP, 09950-904, a participarem 
da Assembleia Específica, que será reali-
zada no dia 29 (vinte e nove) do mês de 
julho de 2021 (quinta-feira), entre 09 e 15 
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 iso-
lamento social com a permanência das 
pessoas em suas residências, não é possí-
vel 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 
jornada de trabalho com sábados alter-
nados; b) autorização para a direção do 
sindicato celebrar “Acordo Coletivo de 
Trabalho Específico” e Aditivos; c) 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 15 horas 
deste dia, é: assembleia.smabc.org.br, que 
poderá ser acessado pelo endereço: www.
smabc.org.br. Encerrado o processo de vo-
tação 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 assembleia. Diadema - SP, 26 de julho 
de 2021. Wagner Firmino de Santana. 
Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA HAENKE TUBOS FLEXIVEIS LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa HAENKE TUBOS FLEXIVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 

55.140.099/0001-19, com endereço na R. João Corrêa de Sá, 97 - Vila Nogueira, Diadema - SP, 09960-320, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 29 
(vinte e nove) do mês de julho de 2021 (quinta-feira), às 07:00. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção à CO-
VID-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 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. Diadema - SP, 26 de julho de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”
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MAIS DE MIL 
CARROS PASSAM 

PELA VOLKS PARA 
FAZER DOAÇÃO DE 

ALIMENTOS 
Firmes na luta contra a 

fome, os Metalúrgicos do 
ABC arrecadaram mais 4,5 
toneladas de alimentos no 

último final de semana 
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O final de semana foi agita-
do no estacionamento na 
planta Anchieta da Volks. 

Durante sábado e domingo, 1.006 
carros, 14 motos e 2 bicicletas pas-
saram pelo local. Ao volante de cada 
um desses veículos sempre um moto-
rista atento à necessidade mais básica 
do ser humano, a fome que já atinge 
quase 20 milhões de brasileiros. 

O drive-thru solidário que ar-
recadou mais de 4,5 toneladas de 
alimentos foi promovido pelo Sindi-
cato em parceira com o Fusca Club 
ABC. Os produtos serão doados às 
pessoas que estão ainda mais vulne-
ráveis com a pandemia em função 
do abandono por parte do governo 
federal. 

Os participantes aproveitaram a 
ocasião para serem fotografados por 
profissionais no local dentro dos seus 
carros. As fotos estão disponíveis nas 
redes sociais do Sindicato. 

O coordenador da representação 
na Volks e um dos organizadores do 
evento, José Roberto Nogueira da 
Silva, o Bigodinho, reforçou o caráter 
solidário da ação. 

“Esse evento não foi festivo e sim 
uma ação solidária. Gostaríamos 
na verdade que o governo federal 
tivesse políticas públicas de emprego 
e oferecesse condições para que as 
pessoas tivessem seus salários e con-
seguissem comprar o que quisessem 
consumir”. 

Ato de amor
“Solidariedade é um ato de amor, 

as pessoas que foram à Volks não 
tiraram seu carro da garagem para 
dar uma simples volta, mas sim para 
fazer um ato de amor e enxergar o 
próximo. O que a gente precisa mes-
mo neste momento é de políticas de 
inclusão”, reforçou. 

Além da doação de alimentos, 
também houve doações de cober-
tores, agasalhos e livros. 



A união de um Brasil 
que não aguenta mais 
os absurdos cometidos 
pelo governo Bolsonaro 
tomou as ruas em mais de 
500 atos espalhados pelas 
principais cidades do país, 
realizados no último sá-
bado, 24. 

Além do impeach-
ment de Bolsonaro por 
crimes contra a demo-
cracia e contra a vida, os 
manifestantes denuncia-
ram em faixas e cartazes 
os pedidos de propina nas 
negociações para compra 
de vacinas e exigiram pa-
gamento do auxílio emer-
gencial de R$ 600.  As 
lutas por emprego, contra 
a reforma Administrativa 
e contra as privatizações 
também estavam pre-
sentes. 

O diretor Administra-
tivo do Sindicato, Wellin-
gton Messias Damasceno, 
destacou que além de 
pressionar pelo impea-
chment, as mobilizações 
têm o papel de manter a 
vigília pelos direitos que 
ainda restam. 

“Um papel muito im-
portante é não permitir 
que, enquanto continuar 
na presidência, Bolsonaro 

termine de achincalhar 
com os direitos dos tra-
balhadores, com a popu-
lação mais vulnerável e de 
promover a entrega do Es-
tado brasileiro. Também é 
papel dessas mobilizações, 
manter a vigília da pre-
servação dos direitos que 
restaram, da preservação 
dos povos indígenas, das 
minorias, da soberania 
nacional, da democracia 
e de todo o bem público”. 

Pressão no 
parlamento

O dirigente também 
lembrou que o povo nas 
ruas ajuda a pressionar 
os parlamentares pelo 
impeachment. 

“Além da pressão pelo 
‘Fora Bolsonaro’, tem a 
pressão sobre o parlamen-
to para votar o impeach-
ment, não só sobre Arthur 
Lira, mas também para 
os deputados e senadores 
votarem a favor”. 

550 mil mortos
Nesta terça-feira, o 

Brasil já terá alcançado 
a trágica marca dos 550 
mil mortos pela Covid-19. 
Até o fechamento des-
ta edição, o consórcio 

de veículos de impren-
sa, contabilizava 549.999 
óbitos desde o início da 
pandemia. 

Durante os atos, os 
manifestantes homenage-
aram as vítimas. Pessoas 
levaram cartazes lamen-
tando a morte de parentes 
que não tiveram tempo de 
esperar a vacina ou que o 
tratamento com remédios 
ineficazes recomendado 
por Bolsonaro matou um 
parente. 

“Os atos continuarão 
acontecendo como forma 
de pressionar o respon-
sável pela tragédia que 
estamos vivendo no país, 
seja pela quantidade de 
mortos, seja pela falta 
de leitos e oxigênio, pela 
falta e atraso na entrega 
das vacinas que poderiam 
ter salvado muitas dessas 
vidas, seja pelo desem-
prego, pela miséria que 
o povo está vivendo. O 
grande responsável é o 
atual presidente. Manter 
as mobilizações é estraté-
gico para tirá-lo e, a par-
tir do momento em que 
tiramos, conseguimos ter 
perspectiva de melhoria 
e retomada do futuro do 
nosso país”, concluiu.
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roberto parizotti
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População se une para salvar 
o futuro do Brasil


