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Vacinas estocadas 
Em meio ao crescimento de 
casos pela variante Delta, o 
Ministério da Saúde mantém 
estocadas quase 8 milhões 
de vacinas, travando a dis-
tribuição.

Precarização do trabalho
O novo procurador-geral 
de Trabalho, José de Lima 
Ramos Pereira, assinou o 
recente manifesto crítico do 
Ministério Público contra a 
MP 1045.

Desmatamento
A cada ano, uma área maior 
que a Inglaterra é queimada 
no Brasil. MapBiomas aponta 
que 20% do território pegou 
fogo ao menos uma vez nos 
últimos 36 anos.

Crise no Afeganistão 
O grupo extremista Talibã 
dominou a capital do Afega-
nistão. O presidente Ashraf 
Ghani foi obrigado a deixar 
o país. O Talibã volta ao 
poder após 20 anos.

fotos: divulgação

Notas e recadosTRABALHADORES NA A Q 
APROVAM PLR NEGOCIADA 

PELO SINDICATO

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC lamenta profundamente o falecimento 
do companheiro Vicente Picolli, ex-representante sindical na Ford. Aos 85 anos, Picolli morreu 
na manhã de ontem de causas naturais.

O companheiro foi um incansável defensor da categoria e de toda classe trabalhadora. 
Trabalhador na Ford, Picolli era ferramenteiro e integrou a 4ª Comissão de Fábrica na mon-
tadora, coordenando-a no 2º turno na fábrica, de 1989 a 1992.  

Deixa um legado de muita combatividade a toda categoria metalúrgica do ABC. Toda 
solidariedade à família, amigos e companheiros de luta!

Companheiro Picolli, presente!

COMPANHEIRO PICOLLI, PRESENTE!

Os compa-
n h e i ro s  e  a s 
companheiras 
na A Q, em São 
Bernardo, apro-
varam em as-
sembleia virtual, 

realizada na 
última quin-
ta-feira, 12, a 
proposta de 
PLR (Par-
t icipação 

nos Lu-
c r o s 

e Resultados) 
negociada entre 
o Sindicato e a 
direção da fábri-
ca. O valor será 
dividido em duas 
parcelas, a pri-
meira será paga 
já neste mês de 
agosto e a segun-
da em janeiro do 
ano que vem.

O coordena-
dor de área, Jonas 
Brito, ressaltou 

que a ne-
go-

ciação dos Meta-
lúrgicos do ABC 
garantiu um au-
mento conside-
rável em relação 
ao valor pago no 
ano anterior.

“Essa é mais 
uma conquista 
na nossa base. 
Temos enfatiza-
do as questões 
econômicas nas 
negociações. Esse 
valor conquista-
do na A Q é de 
extrema impor-
tância na vida 
dos trabalhado-
res”, afirmou.

“É um com-

plemento na ren-
da que dá condi-
ções dos compa-
nheiros suprirem 
as necessidades. 
Nesta conjuntura 
tão difícil e com 
todas as dificul-
dades econômi-
cas, a PLR traz 
um pouco mais 
de segurança”, 
prosseguiu.

O trabalhador 
na A Q que ficar 
sócio do Sindica-
to até o próximo 
dia 15 de outu-
bro será isento 
da contribuição 
negocial.
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Ideia é debater com representantes da indústria, associações comerciais, 
sindicatos e prefeituras a retomada econômica da região

SINDICATO INICIA HOJE SÉRIE DE LIVES ‘PENSANDO O ABC’

A retomada econômi-
ca e industrial da 
região está na pauta 

da live de hoje “Pensando 
o ABC”, às 18h, promovida 
pelo Sindicato. O primeiro 
encontro virtual do ciclo 
de debates tem como tema 
central ‘Os desafios da re-
gião’ e inicia uma série com 
programação mensal. 

Os debates serão condu-
zidos pelo diretor executivo 
do Sindicato, presidente 
da Agência de Desenvol-
vimento Econômico do 
Grande ABC e do Indus-
triall-Brasil, Aroaldo Oli-
veira da Silva. Hoje par-
ticipam a pró-reitora de 
pós-graduação e pesquisa 
da USCS (Universidade 
Municipal de São Caetano 
do Sul), Maria do Carmo 
Romeiro, e o secretário 
executivo no Consórcio In-
termunicipal Grande ABC, 
Acácio Miranda. 

“Nossa ideia é fazer uma 
reflexão e ir desdobrando o 
debate com representantes 
de universidades, indús-
trias, associações comer-
ciais e sindicatos da região. 
Queremos dialogar sobre a 
situação atual, quais os de-
safios, os próximos passos, 
principalmente no que diz 
respeito à retomada da eco-
nomia, desenvolvimento 
econômico, infraestrutura 
e geração de emprego e 
renda”, destacou Aroaldo.

Poder público 
Ainda segundo o di-

rigente, a ideia é debater 
também com representan-
tes do poder público para 
entender como andam os 

projetos para desenvolver 
a atividade econômica e 
industrial nos municípios. 

“Vamos chamar as pre-
feituras para dialogar e 
saber como estão sendo 
pensadas as cidades. Não 

adianta pensar o desenvol-
vimento econômico, se não 
pensar o desenvolvimento 
humano. Qualquer política 
pública, qualquer ação para 
desenvolvimento econômi-
co ou até de inovação tem 
que levar em conta também 
o bem-estar da população 
de forma geral”.

 
Grupo de trabalho 
de economia social 

Na última quinta-feira, 
12, foi realizado na Agên-
cia de Desenvolvimento 
Econômico o lançamento 
de um Grupo de Trabalho 
focado em ações de eco-
nomia social. Integram o 
grupo, representantes da 
economia solidária, popu-
lar, criativa e sustentável da 

região. Também participa-
ram da atividade, o diretor 
executivo do Sindicato, 
Carlos Caramelo, e o de-
putado estadual pelo PT, 
Teonilio Barba. 

Durante o encontro foi 
destacada a necessidade 
de formalizar e padroni-

zar um cadastro regional, 
criar o indicador social da 
economia solidária, mapear 
as cooperativas na região, 
organizar a entrada dessa 
economia nas compras pú-
blicas e atuar, com urgên-
cia, na regulamentação da 
Lei Estadual de Economia 
Solidária (n° 14.651).



AB

.4
terça-feira, 17 de agosto de 2021

• O Comitê Paralímpico In-
ternacional anunciou ontem 
que as Paralimpíadas de 
Tóquio, que começam na 
terça, 24, não terão pre-
sença de público, como nas 
Olimpíadas. 

• Além da ausência de públi-
co nas competições, o co-
mitê organizador também 
pediu para que as pessoas 
evitem acompanhar as pro-
vas realizadas nas ruas.

• Ao todo, 22 modalidades 
serão disputadas. O Brasil 
levará 253 atletas e parti-
cipará de 20 modalidades. 
Badminton e taekwondo 
entram no programa subs-
tituindo futebol de 7 e vela. 

• O CPB (Comitê Paralímpico 
Brasileiro) espera alcançar 
a marca do centésimo ouro 
na Terra do Sol Nascente. 
Faltam apenas 13 medalhas 
para atingir os três dígitos.
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francisco araújo filho

Tribuna Esportiva

A CPI da Covid 
ouve hoje o auditor 
do TCU (Tribunal 
de Contas da União) 
Alexandre Figueiredo 
Marques. Ele teria 
elaborado um “estudo 
paralelo”, segundo o 
qual metade das mor-
tes confirmadas no 
Brasil por Covid-19 
não teria ocorrido. 
Os senadores ouvem 

ainda o ex-secretário 
da Saúde do Distrito 
Federal Francisco de 
Araújo Filho, denun-
ciado por irregulari-
dades na compra de 
testes rápidos para 
detecção do corona-
vírus.

A convocação do 
auditor Alexandre 
Marques foi sugeri-
da pelos senadores 

Humberto Costa (PT-
-PE) e Alessandro 
Vieira (Cidadania-
-SE). O parlamentar 
sergipano quer “es-
clarecer os detalhes 
da participação” do 
auditor na produção 
do “estudo paralelo”, 
que chegou a ser ci-
tado por Bolsonaro 
como um documento 
oficial do TCU. Em 

junho, o auditor foi 
afastado do cargo.

O depoimento do 
ex-secretário Fran-
cisco de Araújo Filho 
atende requerimento 
do senador gover-
nista Eduardo Girão 
(Podemos-CE). Ele 
lembra que a Ope-
ração Falso Negati-
vo, deflagrada pelo 
Ministério Público 

do Distrito Federal, 
descobriu irregula-
ridades na aquisição 
de testes para o coro-
navírus. Francisco de 
Araújo Filho chegou a 
ser preso e denuncia-
do por organização 
criminosa, fraude à 
licitação e desvio de 
dinheiro público.

 Com informações 
do Senado Notícias

CPI ouve auditor 
do TCU que teria 

elaborado “estudo 
paralelo” sobre 

mortes por Covid

Libertadores

Hoje – 21h30

Palmeiras x São Paulo
Allianz Parque

xEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA HAENKE TUBOS FLEXÍVEIS 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 19 (dezenove) do mês de agosto 
de 2021 (quinta-feira), às 07:00. 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 
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, 16 de agosto de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA USIMATIC PINTURAS TÉCNICAS LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa USIMATIC PINTURAS TÉCNICAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 

05.983.476/0001-03, com endereço na Avenida General Bertoldo Klinger, 300, Bairro Paulicéia, São Bernardo do Campo, São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que será 
realizada no dia 17 (dezessete) do mês de agosto de 2021 (terça-feira), às 10:00 horas. 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 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, 16 de agosto de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA USIMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa USIMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 

58.533.514/0001-92, com endereço na Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, 462, Bairro Assunção, São Bernardo do Campo, São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, 
que será realizada no dia 17 (dezessete) do mês de agosto de 2021 (terça-feira), às 07:00 horas. 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 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, 16 de agosto de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA WAELZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA. E WAELZHOLZ 
BRASMETAL LAMINACAO LTDA (FILIAL).

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa WAELZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
12.763.658/0001-34 e WAELZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA. (FILIAL), inscrita no CNPJ sob o nº 12.763.658/0002-15, situadas nos endereços R. Goiás, 501 – Canhema 
Diadema - SP, 09941-690 e R. Goiás, 504 – Canhema Diadema - SP, 09941-690, respectivamente, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 19 (dezenove) do 
mês de agosto de 2021 (quinta-feira), das 09h00 às 16h00. 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 renovação do Acordo Coletivo de Trabalho que estabeleceu a 
jornada de trabalho 6x2 na empresa matriz; b) apresentação de proposta referente a implementação do Acordo Coletivo de Trabalho estabelecendo a jornada de trabalho 6x2 na empresa 
filial; c) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; 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 09h00 e 16h00 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, no mesmo endereço, 
em até um dia útil imediatamente posterior ao da assembleia. Diadema - SP, 16 de agosto de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA O COMITÊ SINDICAL DE EMPRESA NA ELEVADORES OTIS. 
Pelo presente edital, o Secretário-Geral, nos termos do Estatuto Social desta entidade, convoca os associados horistas e mensalistas na empresa Elevadores Otis LTDA, quites com as 

obrigações sociais, a participarem da eleição para escolha de 01 (um) membro do Comitê Sindical de Empresa, que se realizará no dia 24 de agosto de 2021, por meio telemático (internet), 
com votação em plataforma digital, sendo a apuração realizada no dia subsequente ao da votação. A coleta de votos ocorrerá por meio da plataforma digital http://cse-smabc.votabem.com, 
que poderá ser acessada no horário estabelecido entre 09 e 21 horas do mesmo dia, por celulares, computadores e equivalentes. O registro dos candidatos que concorrerão à eleição deverá 
ser realizado entre os dias 18 e 19 de agosto do corrente ano. Os interessados deverão apresentar requerimento endereçado ao secretário geral, em 02 (duas) vias, assinado e protocolizado 
junto à Secretaria-Geral do Sindicato, na Rua João Bas¬so, nº 231, Centro, São Bernardo do Campo. Os requerimentos deverão ser instruídos com os documentos elencados no § 3º do 
artigo 103 do Estatuto, nos dias determinados, entre 09 e 18 horas. Somente po¬derão concorrer à eleição para o Comitê Sindical de Empresa os associados que preencherem os requisitos 
elencados no artigo 94 e suas alíneas do Estatuto Social. Os prazos para eventuais impugnações e julgamentos destas correrão na forma do artigo 67, § terceiro do estatuto. O candidato 
eleito será proclamado ao final da apuração dos votos, que se dará no dia 25 de agosto de 2021. A publicação do eleito dar¬-se-á na forma do Estatu¬to Social. Nos termos do art. 115, 
§ 1º, do Estatuto Social, os trabalhos de vo¬tação poderão ser encer¬rados antecipadamente se já tiverem votado todos os eleitores constantes da folha de votação. Quaisquer dúvidas 
relativas ao processo eleitoral serão dirimidas pela Secretaria Geral. Todo e qualquer re-querimento ou outro tipo de documento referente à eleição deverá ser pro¬tocolizado diretamente 
na Secretaria-Geral do Sindi¬cato, durante seu horário normal de funcionamento, entre 09 e 18 horas. O presente edital será afixado na sede do Sindicato em São Bernardo do Campo, 
localizada na Rua João Basso, 231, Cen¬tro, e no quadro de aviso da empresa onde haverá a votação. São Bernardo do Campo, 17 de agosto de 2021. Moisés Selerges Junior. Secretário-Geral.


