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Convênio do Sindicato com o Senai 
garante cinco novos cursos de 

qualificação profissional na 
Escola “Dona Lindu”. Inscrições 

abrem amanhã.

ZAP DO SINDICATO
11 97407-3791

AB

EDIÇÃO 4817 | TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 | SMABC.ORG.BR
foto: adonis guerra



AB

.2
terça-feira, 31 de agosto de 2021

Sede
Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo

CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200
www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br

Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires

CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898

Diretor Responsável: Moisés Selerges.
Repórteres: Olga Defavari e Lucas Pascoto. 
Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC

Alta na energia
A conta de luz deve subir 
em setembro. A estimativa é 
que o aumento seja entre 50 
e 58%. Novo valor por 100 
quilowatts-hora (kWh) será 
anunciado hoje pela Aneel.

Educação para poucos
Além de ter o menor número 
de inscritos desde 2007, o 
Enem registrou a maior redu-
ção de pretos, pardos e indí-
genas. A falta da isenção da 
taxa de inscrição contribuiu.

Subnotificação de Covid
Um estudo da Fiocruz apon-
tou que o número de mortes 
por Covid-19 pode ser 18% 
maior que os dados oficiais, 
podendo chegar a 613 mil 
óbitos.

Luta indígena 
O STF adiou o julgamento do 
marco temporal em demar-
cações de terras indígenas. 
Cerca de 6 mil indígenas pro-
testaram na Esplanada dos 
Ministérios contra a medida. 
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Notas e recadosMETALÚRGICOS DO ABC DEBATEM PARCERIAS NAS ÁREAS 
DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO NA BAHIA

Integrantes da di-
reção do Sindicato 
estiveram na Bahia 
durante a última sema-
na conversando com 
diversas entidades que 
representam os tra-
balhadores e poder 
público do estado. Na 
oportunidade, o secre-
tário-geral do Sindica-
to, Moisés Selerges, e o 
diretor administrativo, 
Wellington Messias 
Damasceno, conver-
saram também com o 
governador da Bahia, 
Rui Costa. 

Na cidade de Ca-
maçari a agenda foi no 
Senai Cimatec Park, 
onde os dirigentes co-

nheceram as instala-
ções e os projetos desse 
complexo industrial e 
tecnológico.

 O diretor adminis-
trativo do Sindicato, 
Wellington, contou 
qual foi a ideia da visi-
ta. “Fomos conhecer o 
que eles estão pensan-
do e desenvolvendo a 
partir de um modelo 
de desenvolvimento 
local, que combina 
geração de conheci-
mento, atração de téc-
nicos e engenheiros e 
as possibilidades de se 
formatar uma política 
industrial voltada para 
produção, tanto no es-
tado da Bahia como 

no país. Essa pauta 
dialoga muito com 
as nossas, por isso, a 
discussão de ser lá o 
modelo de embrião 
que defendemos, não 
só para a região, mas 
para todo o Brasil”. 

Consórcio 
do Nordeste

Já em Salvador, a 
direção dos Metalúr-
gicos do ABC se reu-
niu com o secretário 
executivo do Consór-
cio do Nordeste, Car-
los Gabas. Na conver-
sa as pautas comuns 
entre o Consórcio do 
Nordeste e o Sindica-
to foram levantadas. 
“Conversamos com 
foco no futuro indus-
trial. Eles estão discu-
tindo energia eólica, 
eletromobilidade, são 
pautas que nos inte-
ressam, pois nossa 
base fabrica produtos 
para esses segmentos 
e podemos aumentar 
a produção”, destacou 
o dirigente.

Wellington ainda 
afirmou que o diálogo 
com outras entida-

des e regiões pode 
ser positivo para o 
ABC “A nossa ideia 
é ampliar a articula-
ção e a conectividade 
entre as várias regi-
ões do país, só assim 
poderemos apresen-
tar nossos projetos e 
abrir discussões de 
políticas públicas. E 
se o Nordeste cresce 
nessas áreas, isso cria 
impactos positivos 
em outras regiões, 
inclusive a nossa”.

Outras agendas
Os dirigentes do 

Sindicato também se 
encontraram com inte-
grantes da Unisol-BA, 
onde discutiram econo-
mia popular periférica e 
alternativas de geração 
de renda para trabalha-
dores por meio do coo-
perativismo. A agenda 
incluiu também uma 
conversa com a presi-
dente estadual da CUT-
-BA, Maria Madalena 
Oliveira, a Leninha.

As crescentes transforma-
ções nas áreas da indústria, 
serviços e comércio sem-
pre vêm acompanhadas de 
mudanças significativas no 
mundo do trabalho. Temas 
como a Indústria 4.0,  que 
têm como eixos centrais a 
automação industrial e a in-
teligência artificial, quando 
somadas à transição automo-
tiva para veículos elétricos, 
híbridos e autônomos, indi-
cam movimentos que deve-
rão demandar profissionais 

com competências diferentes 
daquelas que conhecemos 
hoje.

O jovem que está inician-
do sua vida profissional, na 
área industrial principalmen-
te, convive com um mundo 
de incertezas: onde estarão 
os empregos dos próximos 
anos? Que tipos de empregos 
serão ofertados?

O Grande ABC se proje-
tou para o Brasil tendo como 
um de seus principais ativos 
a concentração de trabalha-

dores qualificados. Como no 
resto do país, a região vive um 
processo de desindustriali-
zação que tem como efeito 
a precarização do trabalho e 
redução de renda. Pensando o 
nosso território, mais do que 
nunca uma agenda de desen-
volvimento regional que passe 
pela qualificação profissional 
precisa ser uma condição 
estratégica no enfrentamento 
dessa conjuntura. 

Temos aqui as presenças 
do SENAI, em parceria com 

o Sindicato e a indústria, do 
SENAC junto aos setores de 
serviços e comércio, além 
das prefeituras da região, e 
do SENAT que atua no se-
tor de transportes. Se bem 
articulados com a Agência 
de Desenvolvimento Econô-
mico do Grande ABC nessa 
agenda estrutural, podem 
criar condições favoráveis de 
preservação e fortalecimento 
do Grande ABC como o mais 
importante polo industrial 
do país.

TRABALHO E QUALIFICAÇÃO, 
JUNTOS NO GRANDE ABC
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Para atender demanda da 
categoria, Escola "Dona 
Lindu" abre inscrições 

para cinco novos cursos 
este ano, incluindo auxiliar 

administrativo, além de 
outros três em 2022
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“Neste momento em que temos um governo 
que não dá prioridade para educação, o papel 

da escola se torna fundamental”

SINDICATO AMPLIA 
GRADE DE CURSOS 

EM CONVÊNIO 
COM O SENAI

O Sindicato e o Se-
nai firmaram novo 
acordo para ampliar 

a grade de cursos oferecidos 
na Escola Livre para Forma-
ção Integral “Dona Lindu”. 
A partir de amanhã, quem 
busca ampliar sua qualifi-
cação profissional poderá se 
inscrever em uma das cinco 
novas modalidades disponí-
veis. Em 2022, haverá ainda 
mais três opções. 

As novidades para este 
semestre, que estão com 
inscrições abertas são: Dese-
nhista de mecânica; Metro-
logia aplicada; Operador de 
logística; Logística reversa 
e Auxiliar administrativo. 
Esses novos se somam aos já 
tradicionais cursos de Mate-
mática aplicada à mecânica; 
Leitura e interpretação de 
desenho; Inspetor de quali-
dade; Eletricista instalador; 
Comandos elétricos e In-
formática pacote Office, to-
talizando 11 cursos. Em 2022 
passam a integrar a grade: 
Auto CAD 2D e 3D e Ope-
rador de microcomputador. 

O coordenador da Escola 
e da Regional Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Marqui-

nhos, destacou que o novo 
convênio vem para atender 
a uma demanda da categoria. 

“Essa parceria traz uma 
cara nova com cursos que 
agregam ainda mais tecno-
logia. Estamos inovando a 
pedido dos trabalhadores, 
além dos cursos na área meta-
lúrgica, teremos o de adminis-
tração, tudo sempre visando o 
bem da região e da nossa clas-
se metalúrgica para que todos 
tenham oportunidades”. 

Papel social
O dirigente lembrou que 

a Escola “Dona Lindu”, além 
do compromisso de forma-
ção profissional, tem tam-
bém um papel social.  “Neste 
momento em que temos um 
governo que não dá priorida-
de para educação, o papel da 
escola se torna fundamental. 
São muitos desempregados 
que poderão ter melhores 
oportunidades com essa 
formação. Um currículo 
com um curso do Senai é 
sempre mais valorizado pela 
indústria”. 

Inscrição 
 As inscrições poderão 

ser feitas a partir de amanhã 

pelo blog: escola.smabc.org.
br. Os interessados devem 
preencher uma ficha de 
pré-inscrição, conforme 
o curso desejado. A par-
tir desse cadastro, a escola 
entrará em contato para 
agendar a inscrição presen-
cial. Por conta da pandemia, 
para evitar aglomerações, o 
candidato não deverá ir até 
a escola, deve aguardar o 
agendamento. 

As vagas serão dispo-
nibilizadas para sócios do 
Sindicato, metalúrgicos de-
sempregados e pessoas da 
comunidade. Para mais in-
formações, entre em contato 
pelo WhatsApp: 99877-9604. 
As aulas começam no dia 13 
de setembro.

Cuidados na pandemia 
As aulas ocorrerão de 

forma presencial observando 
todas as medidas de higiene 
sanitária, com 40% da ca-
pacidade total da escola e 
mantendo o distanciamento 
necessário. Foram instaladas 
mais janelas nas salas de 
aula. Os alunos maiores de 
18 anos deverão apresentar 
comprovante de vacinação 
no momento da inscrição.

“Um currículo com 
um curso do Senai 

é sempre mais 
valorizado pela 

indústria”
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• São Paulo acertou com dois 
jogadores por empréstimo. 
O Volante Gabriel Neves e 
o atacante Jonathan Calleri 
ficarão no Tricolor até de-
zembro de 2022. 

• Após anunciar a contra-
tação de Róger Guedes, o 
Corinthians tem um acordo 
verbal com o meia Willian. 
O atleta ainda aguarda a re-
cisão com o time do Arsenal.

• A brasileira Beth Gomes 
conquistou o ouro no lança-
mento de discos e quebrou 
recorde mundial. A atleta de 
56 anos ganhou sua primei-
ra medalha paralímpica.

• Vinícius Rodrigues ganhou 
a medalha de prata nos 
100 metros das paralimpí-
adas. O brasileiro, que já 
havia quebrado o recorde 
paralímpico, ficou em se-
gundo lugar.

• Seleção brasileira de futebol 
de 5 goleou o Japão e se 
classificou para a semifinal 
paralímpica. O Brasil ainda 
encara a seleção francesa 
pela fase de grupos.
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Tribuna Esportiva

Os companheiros 
que trabalhavam na 
Nakata, em Diadema, 
empresa que teve suas 
atividades encerradas 
no início deste ano, 
também demonstraram 
solidariedade, colabo-
rando com a campanha 
do Sindicato ‘Na Luta 
Contra A Fome’. As 410 
cestas básicas e os 145 
kits de produtos de lim-
peza arrecadados foram 
entregues na Regional 
Diadema, na última 
sexta-feira, 27. 

A campanha dos 
Metalúrgicos do ABC, 
encampada por toda a 
categoria, tem ajudado 
centenas de famílias 
na região do ABC que 
tiveram sua renda di-

minuída em função da 
crise econômica agra-
vada pela pandemia do 
coronavírus. 

O coordenador da 
Regional Diadema, An-
tonio Claudiano da Sil-
va, o Da Lua, destacou 
que o gesto de solidarie-
dade dos trabalhadores 
é uma demonstração 
de companheirismo e 
unidade de classe.  

“O pessoal na Naka-
ta sempre atendeu aos 
chamados do Sindicato. 
Com essa ação mos-
tram que continuam 
sendo companheiros 
de primeira hora. O 
exemplo é gigantesco”.

A mobilização so-
lidária integra o pro-
cesso de luta que os 

companheiros inicia-
ram em fevereiro deste 
ano, quando a empresa 
anunciou a transferên-
cia da sua fábrica para 
Extrema, em Minas 
Gerais, lembrou o CSE 
na autopeças, Leonar-
do da Silva Martins, o 
Cacique. 

“O gesto é muito gra-
tificante, pois demons-
tra o quanto a solidarie-
dade faz bem. Enquanto 
Sindicato, entendemos 
a necessidade de ir à raiz 
dos problemas. Nosso 
muito obrigado a todos 
os trabalhadores que 
se empenharam nesse 
processo que irá aju-
dar muitas famílias. A 
solidariedade não deve 
parar!”, ressaltou.

O também CSE, Ma-
noel Santiago Gomes, 
o Raposão, reforçou o 
espírito de solidarieda-
de da companheirada. 
“Neste momento de 
pandemia e desgoverno 
do nosso país, e mesmo 
com o encerramento 
das atividades na fá-
brica, os companheiros 
atenderam ao chamado 
do Sindicato, estão de 
parabéns!”. 

Histórico de luta 
No começo de feve-

reiro deste ano, os tra-
balhadores na Nakata, 
foram surpreendidos 
com a decisão da di-
reção da empresa de 
deixar São Paulo rumo 
a Extrema, em Minas 

Gerais. Após o anúncio, 
apoiados pelo Sindicato, 
iniciaram um processo 
de mobilização para 
tentar reverter a deci-
são e preservar os 225 
empregos.

Durante as conver-
sas, a direção se mos-
trou irredutível quanto 
a deixar Diadema, en-
tão os representantes do 
Sindicato, respaldados 
pelos trabalhadores, 
passaram a negociar 
uma indenização para 
não deixar a compa-
nheirada na mão. A 
negociação garantiu, 
além dos valores rece-
bidos, o plano médico e 
cesta básica para todos 
por seis meses após o 
fechamento. 

Ex-trabalhadores na Nakata doam cestas e kits de 
limpeza para campanha ‘Na Luta Contra A Fome’
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