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Nova direção assume 
com desafios de ampliar 

atendimento na Vila Moraes, 
envolver mais a comunidade e 
levar esperança de futuro às 

famílias atendidas pelo projeto 

foto: adonis guerra / 9/6/2015
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Denúncias na ONU
Ataques do governo Bolso-
naro contra indígenas foram 
denunciados pela ONU. A 
Alta Comissária da ONU, 
Michelle Bachelet, criticou 
as ações do governo.

Reconhecimento mundial
O MST ganhou prêmio 
internacional na Espanha 
pela defesa de direitos hu-
manos. O Movimento foi 
o mais votado pelo júri 
popular. 

Morte de ambientalistas
7 dos 10 países com mais 
mortes de defensores am-
bientais estão localizados 
na América Latina. A região 
amazônica concentra 70% 
dos casos de assassinato.

Processo arquivado
A Justiça determinou o ar-
quivamento de investigação 
contra o ex-presidente Lula 
por suposto tráfico interna-
cional de influência para 
favorecer a OAS.
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Notas e recadosCPI RETOMA SESSÕES 
COM LÍDER DE 

BOLSONARO NA MIRA

Se não houver “imprevistos”, 
a retomada da agenda da CPI da 
Covid prevê para hoje o aguar-
dado depoimento do advogado 
e empresário Marcos Tolentino. 
Segundo a CPI, ele é sócio ocul-
to do FIB Bank, empresa que 
aparece como avalista do con-
trato da Precisa Medicamentos 
com o Ministério da Saúde na 
negociação da vacina indiana 
Covaxin. 

Amigo do líder do governo 
na Câmara, o deputado federal 
Ricardo Barros (PP-PR), Tolen-
tino era esperado no início do 
mês mas, alegando “mal-estar”, 
internou-se na véspera e enviou 
um atestado médico à comissão 
para justificar sua falta. 

Amanhã, a comissão realiza 
a oitiva de Marconny Albernaz 
de Faria, suposto lobista da 
Precisa. Como Tolentino, Faria 
também não compareceu ao 
depoimento. “Coincidentemen-
te”, também enviou um atestado 
médico, com validade de 20 
dias, no qual alega “dor pélvica”. 

Os atestados, emitidos pelo 
Hospital Sírio-Libanês, foram 

para a CPI no mesmo dia. O 
presidente da comissão, Omar 
Aziz (PSD-AM), telefonou para 
a diretoria da instituição e afir-
mou que o Sírio-Libanês não 
podia “acobertar criminosos 
e emitir atestados falsos”. Em 
seguida, o atestado de Marcon-
ny foi cancelado pelo próprio 
médico que o concedeu.

Auditor suspenso
O auditor do TCU (Tribunal 

de Contas da União), Alexan-
dre Figueiredo Marques, foi 
suspenso por 45 dias, após pro-
duzir um relatório falso sobre 
uma suposta supernotificação 
de mortes por Covid-19 no país. 
O documento foi repassado ao 
presidente Jair Bolsonaro, que 
divulgou nas redes sociais. O re-
latório foi feito pelo auditor em 
julho e o TCU imediatamente 
esclareceu que o material não 
tinha legitimidade, pois não 
fora produzido pelo próprio 
tribunal. Durante a suspensão, 
o auditor não receberá salário.

Com informações da Rede 
Brasil Atual.

edison rodrigues / agência senado

Nas últimas semanas, esta 
Tribuna e a nossa coluna do 
Jurídico divulgaram a tenta-
tiva de o Governo Bolsonaro 
realizar mais um golpe contra 
os direitos dos trabalhadores. 
A boa notícia é que, no dia 
01/09/2021, o Senado rejeitou 
esta Medida Provisória 1.045 
(por 47 votos a 27).

O argumento dos neolibe-
rais como Paulo Guedes (Mi-
nistro da Economia) é que 
existem hoje cerca de quinze 
milhões de trabalhadores 
desempregados e muitos de-

les topariam trabalhar com 
menos direitos, devido às 
dificuldades que enfrentam 
para se sustentar atualmente. 

Este argumento é bizarro, 
pois justificaria, ao extremo o 
próprio retorno à escravidão. 
Retornemos aos anos 1889 
ou 1890, algum tempo após 
a abolição da escravatura 
(em 13/maio/1888). Caso 
fosse perguntado aos recém 
libertos (ex-escravos), em 
situação de miséria, após o 
ato assinado pela Princesa 
Izabel, se concordariam em 

voltar a trabalhar, o que res-
ponderiam? 

É possível imaginar que, 
ao menos alguns destes pais e 
mães de família, desesperados, 
dissessem que aceitariam vol-
tar a trabalhar nas fazendas de 
café ou de cana-de-açúcar em 
troca de um teto e de comida, 
por pior que fosse a escravidão.

Ou seja, o país atual encon-
tra-se em situação de grave 
crise pandêmica e econômica, 
causada esta pelo próprio (des)
governo Bolsonaro (e antes 
dele, o de Temer), o que leva 

milhões de desempregados ao 
extremo da miséria e da fome 
e este é o mesmo argumento 
para Bolsonaro e os seus apro-
varem medidas que levam ao 
trabalho sem direitos. 

Querem que o trabalhador 
“pague o pato” da crise gerada 
pelos golpistas. 

Felizmente, porém, a pres-
são dos trabalhadores, desta 
vez, gerou resultado e os sena-
dores resolveram rejeitar a me-
dida provisória de Bolsonaro. 

Ao menos desta vez tive-
mos uma boa notícia...

PRESSÃO DEU RESULTADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA, POR MEIO TELEMÁTICO, DOS TRABALHADORES NA SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA. 
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca os trabalhadores na empresa SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA. (sócios e não sócios ao sindicato), inscrita no CNPJ sob o número 

59.104.901/0001-76, com endereço na Avenida José Odorizzi, 151, Vila Euro, em São Bernardo do Campo- SP, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 15 (quinze) do mês 
de setembro de 2020, (quarta-feira), entre 08 e 20 horas. A ordem do dia será: a) Deliberação sobre proposta referente às datas-bases de 2021 e de 2022; b) Deliberação sobre a proposta de Participação 
nos Lucros e Resultados referente o ano de 2022; 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, na empresa; d) Autorização para a direção do sindicato celebrar os respectivos instrumentos jurídicos relativos a esta ne-
gociação (Acordo Coletivo de Trabalho ou Termo Aditivo); e) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. E, considerando que o país ainda enfrenta a pandemia do coronavírus, e que 
para conter a disseminação da COVID-19 e preservar a saúde dos trabalhadores com  a não aglomeração de pessoas, a assembleia ocorrerá por meio telemático, portanto com processo de deliberação 
em plataforma digital (internet). O link para acesso à assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 08 e 20 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 em até um dia imediatamente posterior ao 
da assembleia. São Bernardo do Campo, 14 de setembro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”



O Centro Cultural Afro 
Brasileiro Francisco 
Solano Trindade, en-

tidade mantida pelos trabalha-
dores na Volks, tem nova pre-
sidência. A troca de comando 
ocorreu ontem em atividade na 
sede administrativa da casa. O 
cargo foi assumido pelo inte-
grante da Comissão de Fábrica 
na montadora, Charles Aurélio 
Jesus de Lima, o Tuiuiu. Ele entra 
no lugar de Nelson Rodrigues 
Rocha, que ficou à frente da casa 
por três mandatos, nove anos. 

A cerimônia contou com a 
participação de representantes 
dos Metalúrgicos do ABC e de 
famílias atendidas pelo projeto. 
Também estiveram presentes 
integrantes da direção do Sin-

dicato dos Bancários do ABC, 
o presidente eleito, Gheorge 
Vitti, e Carina Marasco Leone 
que irá compor a nova direção 
do Solano.

O novo presidente destacou 
que o grande desafio desta ges-
tão é ampliar o atendimento às 
famílias da Vila Moraes, em São 
Bernardo. “No local não tem 
saneamento, o acesso é muito 
ruim. Durante a pandemia 
tivemos uma forte atuação na 
comunidade para poder aten-
der as crianças e adolescentes. 
A missão é levar cidadania e 
esperança às 500 famílias que 
vivem lá”. 

Situação na Vila Moraes
Um levantamento, realizado 

com 313 famílias que residem 
na Vila Moraes, identificou que 
45% vivem com R$ 500 por 
mês, a mesma porcentagem 
não tem ninguém trabalhando e 
66% tem criança ou adolescente 
em casa. Hoje o Centro atende 
114 crianças dessa comunidade. 

Sobre a arrecadação feita 
pelo projeto “Uma Hora para o 
Futuro”, que mantém a entidade, 
destacou que as arrecadações 
caíram e que é preciso recu-
perar. 

“Como as arrecadações ca-
íram, devido à diminuição no 
número de trabalhadores na 
montadora, desde a década de 
1990, nosso trabalho é cons-
cientizar sobre a importância 
de fazer a doação. Precisamos 

dar a chance para outras 
crianças de pelo menos te-
rem acesso à cultura e lazer 
igual às nossas e auxiliar 
na formação de cidadãos. 
Olhar para a sociedade no 
entorno também é uma 
missão do movimento 
sindical”.

Papel transformador 
O diretor administra-

tivo do Sindicato, Wellin-

gton Messias Damasceno, des-
tacou o papel transformador da 
entidade e ressaltou que mesmo 
nos momentos mais difíceis, 
a casa não deixou de atender 
as comunidades e exercer seu 
papel formador. “Já vi o Solano 
debater as reformas previdenci-
ária, trabalhista, e o quanto isso 
impactava na vida das pessoas. 
Ele é muito mais do que uma 
ação social, dá esperança para as 
crianças, além de ter potencial 
transformador”

Outro desafio, apontado 
por Wellington, é ampliar a 
comunicação para além dos 
trabalhadores na Volks. “É 
preciso ampliar a comunicação 
para além da nossa categoria, 
dialogando com a sociedade 
sobre o papel do projeto social, 
a importância de envolver a 
comunidade, e dentro da co-
munidade praticar a formação, 
do convívio e de novas práticas, 
como na Vila Moraes estão 
discutindo a eco comunidade”. 
Uma horta comunitária está 
sendo cultivada para ajudar a 
alimentar os moradores.  

Semente do protagonismo
Nelson Rodrigues Rocha, 

deixa a presidência com a cer-
teza de que plantou uma se-
mente de protagonismo. “Hoje 
o que me deixa mais feliz é que 
plantamos uma semente de 
protagonismo pelas comuni-
dades onde passamos. Em uma 
delas, por exemplo, os meninos 
criaram um vínculo de amizade 
e formaram uma banda. Hoje 
é possível reconhecer neles a 
valorização da autoestima e do 
talento individual. O trabalho 
artístico que é feito no Solano 
é algo muito profissional de 
excelência”. 

Centro Cultural 
Afro Brasileiro

Criado em 1998, a partir de 
um processo de articulação e 
mobilização entre o Sindicatos 
dos Metalúrgicos do ABC, 
o IG Metall da Alemanha e 
representantes do Movimento 
Negro, a entidade é mantida 
pela campanha “Uma hora para 
o Futuro”, dos trabalhadores na 
Volks. Com sede em São Ber-
nardo, o Centro Cultural atende 
hoje crianças e adolescentes 
carentes com uma proposta 
pedagógica fundamentada na 
cultura afro-brasileira.
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Projeto, mantido por trabalhadores na Voks, leva esperança de futuro a crianças e 
adolescentes de comunidades carentes em São Bernardo

fotos: adonis guerra

NOVA PRESIDÊNCIA DO SOLANO ASSUME COM DESAFIO DE AMPLIAR 
ATENDIMENTO NA VILA MORAES, ENVOLVER COMUNIDADE E TRABALHADORES

“Olhar para 
a sociedade 
no entorno 
também é 

uma missão 
do movimento 

sindical”
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• Rodrigo Varanda, ata-
cante do Corinthians, 
foi emprestado ao São 
Bernardo para a dispu-
ta da Copa Paulista. O 
atleta fica no Bernô até 
o fim do Paulistão.

• Mesmo fechando o pri-
meiro semestre com su-
perávit, presidente do 
Santos disse que o time 
ainda precisa vender 
jogadores. A situação 
financeira do Peixe ain-
da é grave.

• Passagem do lateral Da-
niel Alves pelo São Paulo 
deixou uma dívida de R$ 
18 milhões ao Tricolor. 
O alto salário do atleta 
complicou as finanças 
do clube.

• Setor defensivo do Pal-
meiras caiu de rendi-
mento e ligou um sinal 
de alerta para o técnico 
Abel Ferreira. O Verdão 
sofreu 11 gols nos últi-
mos 5 jogos.
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As 410 cestas básicas e 
produtos de higiene doa-
dos pelos ex-trabalhadores 
da empresa Nakata, que 
encerrou as atividades em 
Diadema, foram entregues, 
na última semana, a coope-
rativas de catadores de ma-
teriais recicláveis na região 
do ABC. As arrecadações 
integram a Campanha “Na 
Luta Contra Fome”, ideali-
zada pelo Sindicato. 

Representantes dos 
Metalúrgicos do ABC es-
tiveram em cooperativas 
ligadas à Coopcent ABC 
para realizar as entregas. 
Na cidade de São Ber-
nardo os companheiros 
entregaram as cestas para 
a Cooperluz e a Reluz; 
em Diadema as entregas 
foram para os catadores 
nas cooperativas Chico 
Mendes, Cooperfenix e 
Cooperlimpa; em Santo 
André para a Coopercata 
e em São Caetano na Co-
optresc. 

O CSE na Nakata, Le-
onardo da Silva Martins, o 
Cacique, contou que a ideia 
de arrecadar cestas surgiu 
quando os trabalhadores 
conseguiram uma reivindi-

cação durante o fechamento 
da fábrica. 

“Quando saímos, conse-
guimos garantir seis meses 
de cesta básica para os tra-
balhadores, então conversa-
mos com os trabalhadores 
para que cada um pudesse 
colaborar com uma cesta 
e assim ajudar as pessoas 
mais necessitadas. Todos 
abraçaram a ideia, estamos 
fazendo a nossa parte e aju-
dando o próximo”.

O coordenador de área, 
João Paulo Oliveira reforça 
que a campanha é uma 
oportunidade de colaborar 
com os companheiros mais 
necessitados, principalmen-
te no momento atual de 
pandemia e falta de atuação 
dos governos. 

“Vivemos uma situação 
muito ruim no nosso país, 
a cada dia fica pior. Infeliz-
mente não temos quem nos 
ajude no governo federal, 
estadual ou municipal. Es-
tamos fazendo essa campa-
nha, pois na nossa avaliação, 
é uma coisa necessária para 
ajudar quem realmente está 
precisando de ajuda e teve 
sua situação econômica 
agravada pela pandemia”. 

Cestas doadas por 
ex-trabalhadores na 
Nakata são entregues 

a cooperativas de 
reciclagem 
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