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Após intenso processo de negociação, 
que contou com apoio e mobilização da 

categoria, direitos estão garantidos

METALÚRGICOS DO ABC 
ASSINAM CONVENÇÕES COLETIVAS
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Justiça
A Justiça Militar condenou 
8 militares pelas mortes do 
músico Evaldo dos Santos e 
do catador Luciano Macedo, 
fuzilados em ação do Exér-
cito no RJ em 2019.

Corte de verbas
Governo Bolsonaro cortou 
92% das verbas destinadas 
para Ciência e Tecnologia. 
O corte feito pelo governo 
federal foi de R$ 690 mi-
lhões.

Contra a Fome
Organizações da Via Cam-
pesina Brasil realizaram on-
tem protestos contra a fome 
no país. Em Brasília, manifes-
tantes pintaram de vermelho 
a sede da Aprosoja.

Contra o Sampaprev 2
Servidores da cidade de 
São Paulo realizaram ato 
em frente à Câmara Muni-
cipal contra a reforma da 
previdência na cidade, o 
Sampaprev 2.
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Notas e recados

No mês de outubro dois 
acontecimentos marcaram o 
século XX e o próprio capitalis-
mo: a Revolução Russa e a Crise 
de 1929, também conhecida 
como a Grande Depressão. A 
Revolução Russa, ocorrida em 
1917, foi a primeira experiência 
de um estado socialista que 
durou até 1991. A crise de 1929 
foi a maior crise econômica do 
capitalismo que se prolongou 
por mais de dez anos e também 
abalou os pilares do liberalismo 

econômico e político.  
A consequência da Grande 

Depressão foi a maior crise 
social do capitalismo com ele-
vadas taxas de desemprego em 
todo o mundo. Pela primeira 
vez os fundamentos da teoria 
liberal foram colocados em 
xeque. Ou seja, questionava-se 
o princípio de que somente o 
mercado regulando a economia 
é capaz de promover a eficiên-
cia dos negócios e a prosperida-
de econômica. Por outro lado, o 

planejamento econômico ado-
tado nos países socialistas para 
orientar as ações econômicas e 
sociais do Estado, que era consi-
derada uma heresia pela teoria 
liberal, começou a ser praticado 
pelos estados capitalistas como 
o “New Deal”, implementado 
pelo presidente Franklin D. 
Roosevelt nos Estados Unidos 
entre 1933 e 1937. 

A crise de 1929 mergulhou 
o mundo numa grande polari-
zação política entre esquerda 

e direita. Políticos de centro 
e direita se aliaram à extrema 
direita para evitar a vitória dos 
socialistas e comunistas como 
aconteceu na Alemanha com a 
ascensão de Hitler ao poder, em 
janeiro de 1933.  Como afirma 
o historiador Eric Hobsbawm, 
é impossível entender o “breve 
século XX” sem esses dois 
acontecimentos vitais para a 
humanidade, cujas lições ainda 
nos ajudam a refletir sobre o 
nosso tempo presente.

A CRISE DE 1929 
E A REVOLUÇÃO 

RUSSA
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COMISSÃO DAS METALÚRGICAS DEBATE SAÚDE, 
EMPODERAMENTO, ASSÉDIO E SOLIDARIEDADE

Companheiras de 
diversas fábricas da ca-
tegoria participaram na 
tarde da última quar-
ta-feira, 13, na Sede, de 
uma conversa promo-
vida pela Comissão das 
Metalúrgicas do ABC. 
No encontro, parte das 
atividades do Outubro 
Rosa, as metalúrgicas da 
base conheceram as in-
tegrantes da Comissão, 
as instalações do Sindi-
cato e discutiram temas 
como assédio, saúde, 
solidariedade e empode-
ramento feminino. 

A coordenadora da 
Comissão, Maria do Am-
paro Ramos, lembrou 
que muitos assuntos im-
portantes para as 
mulheres não 
são discuti-
dos porque a 
maioria dos 
espaços de 
p o d e r 
s ã o 

ocupados por homens. 
Ela citou como exemplo 
o veto de Bolsonaro à 
distribuição gratuita de 
absorventes a mulheres 
em situação de vulnera-

bilidade social. 

Assédio
Amparo desta-

cou que quando a 
brincadeira deixa 
a mulher cons-
trangida, seja 

na fábrica ou 
em qualquer 
ambiente, é 

assédio. “Temos que 
quebrar o silêncio. Não 
podemos ignorar ou 
legitimar falas que des-
qualificam a mulher ou 
insinuam que ela tenha 
alcançado um cargo de 
poder por uma questão 
sexual. Precisamos lutar 
para que essa categoria 
seja cada vez mais anti-
machista, antirracista e 
anti-homofóbica”. 

As mulheres somam 
hoje 14 representantes 
nas fábricas na base do 
Sindicato. A coorde-
nadora lembrou que 
esse número precisa ser 
maior, mas que todas 
podem ser militantes. 
“Acreditamos que po-
demos mudar algumas 
mentalidades e padrões 

de comportamento. 
Nem todas precisam 
ser dirigentes, mas todas 
podem ser militantes, 
se empoderar do debate 
e ajudar a mudar essa 
narrativa”. 

Saúde
Tradicional tema do 

mês, os cuidados pre-
ventivos também foram 
lembrados durante a 
reunião. “Na pandemia 
muitas não fizeram exa-
mes preventivos. Preci-
samos nos cuidar e in-
centivar outras mulheres 
a fazerem o mesmo”. 

Solidariedade 
O encontro também 

serviu para chamar as 
companheiras a partici-

parem do Outubro Rosa 
Solidário. “Encontramos 
mulheres nas ruas com 
famílias e filhos que não 
têm absorvente para 
usar, algumas usam jor-
nal, outras, miolo de 
pão. Por isso, resolvemos 
fazer essa arrecadação. 
Contamos com a cola-
boração de todas”, acres-
centou Amparo.  

Ao longo deste mês, 
além de absorventes 
íntimos, serão arreca-
dados produtos de hi-
giene como sabonete, 
desodorante, shampoo, 
condicionador, escova e 
pasta de dentes e lenços 
umedecidos para doar às 
Casas Abrigos e mulheres 
em dificuldades financei-
ras na região do ABC. 

fotos: adonis guerra
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C a m pa n h a  Sa l a r i a l

Assinaturas 
ocorrem após longo 
e intenso processo 
de negociação, que 
contou com apoio 
e mobilização da 

categoria

SINDICATO ASSINA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO COM A FEM/CUT
“O fechamento 
desses acordos 
só foi possível 

graças à 
mobilização 

e luta dos 
trabalhadores”

“Este é um 
momento muito 
importante porque 
a assinatura das 
Convenções é 
a garantia dos 
direitos dos 
trabalhadores”

Os Metalúrgicos 
do ABC e ou-
tros sindicatos 

filiados à FEM/CUT (Fe-
deração Estadual dos Me-
talúrgicos da CUT) assi-
naram na tarde de ontem, 
na sede da Federação, 
as CCTs (Convenções 
Coletivas de Trabalho) 
conquistadas durante a 
Campanha Salarial 2021.

As assinaturas ocor-
rem após um longo e 
intenso processo de ne-
gociação entre os repre-
sentantes da FEM/CUT 
e as bancadas patronais, 
que contou com apoio, 
mobilização e luta da ca-
tegoria em todo o estado 
de São Paulo. 

Os sindicatos que já 
assinaram as CCTs são Sin-
dicel, Sifesp, Sicetel, Siesco-
met, G8.3, G3 e Sindratar. 

Para o início da próxima 
semana, está prevista a 
assinatura com o G2.

Este ano, assim como 
no ano passado, por conta 
da pandemia, o processo 
para assinaturas foi feito 
respeitando todo os cui-
dados sanitários.  

“Este é um momento 
muito importante porque 
a assinatura das Con-
venções é a garantia dos 
direitos dos trabalhado-
res, principalmente neste 
período de retirada de 
direitos promovida pelo 
governo, que desrespeita 
a saúde e a vida de toda 
a sociedade”, declarou o 
secretário-geral da FEM/
CUT, Ângelo Máximo de 
Oliveira Pinho, o Max. 

“Uma conquista mui-
to importante este ano, na 
maioria das bancadas, é 
a cláusula que dá prefe-
rência às contratações, a 
partir de janeiro do ano 
que vem, a trabalhadores 
vacinados. É preciso lem-
brar que o fechamento 
desses acordos só foi pos-
sível graças à mobilização 
e luta dos trabalhadores e 
trabalhadoras”, comple-
tou o dirigente. 

O dirigente ressaltou 
ainda a unidade dos sin-
dicatos. “Os sindicatos 
filiados à Federação es-
tiveram o tempo todo 
engajados na mobilização 
com os trabalhadores em 
cada região de São Paulo 
e mantiveram a unidade 
durante o processo de 
negociação, isso foi fun-
damental para termos 
uma Campanha Salarial 
vitoriosa”.

Negociações
A pauta com as 

reivindicações da 
categoria foi entregue 
às bancadas patronais 
em reunião virtual 
no dia 29 de junho. A 
partir daí começaram 
as conversas. Nas 
mesas de negociação 
este ano também 
estiveram presentes 
temas como a 
reindustrialização do 
país, nacionalização 
de componentes, 
máquinas e 
equipamentos e 
novas formas de 
contratação como 
home office e 
teletrabalho.
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• O São Paulo mudou 
o comando da equi-
pe após uma série de 
jogos ruins. O técnico 
Hernán Crespo deixou 
o cargo e Rogério Ceni 
será o substituto.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Domingo – 16h

Palmeiras x Internacional
Allianz Parque

Domingo – 20h30

Sport x Santos
Recife

x

x

Mostra
O feminismo de Sueli Carneiro
Uma das maiores pensadoras do femi-
nismo negro brasileiro, Sueli Carneiro, 
é a homenageada do projeto Ocupação 
Itaú Cultural. As mais de 140 peças em 
exposição recontam a trajetória de Sueli. 
A mostra fica em exposição até dia 30 
deste mês, as visitas são realizadas de 
terça a domingo das 11h às 19h. Avenida 
Paulista, Nº 149. Entrada franca. 

Filmes on-line
Cabíria Festival
Essa mostra chega a sua tercei-
ra edição focada em estimular 
as mulheres no cinema, sendo 
a maioria dos filmes exibidos 
protagonizados por mulheres. 
Para acompanhar a programa-
ção do festival basta acessar o 
site do evento (cabiria.com.br). 
Até o próximo domingo, 17.

Lançamento de livro
Insurreição Profana
Autor de Mauá lança livro marcado por 
tragédia, luta por sanidade e ocultismo. In-
surreição Profana é a estreia de Anderson 
Juno no formato romance. A obra conta a 
história de Júlio César, professor de história 
e músico, que luta contra forças visíveis e 
invisíveis. Lançamento amanhã, às 19h no 
Democrata Café. Rua Francisco Ortega 
Escobar, 374, Vila Noêmia, Mauá.

Mariana 
Godoy (1996) 

mora em 
Santo André. 

É autora do livro 
“O afogamento de 

Virginia Woolf” 
(Patuá, 2019) 
e da plaquete 

“Trasgo nas 
masmorras” 

(Primata, 2021).

separação total de bens
agora contamos os desaniversários
os anos como morto
que hoje somam nove
nove anos 
meu pai
ainda uma criança na morte
lembro que nessa idade eu já dizia
que se os meus pais se separassem
ficaria mesmo é com a minha mãe.

Poesia do 
ABC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABA-
LHADORES E TRABALHADORAS DA 
VOLKSWAGEN DO BRASIL VITIMA-
DOS POR PERSEGUIÇÕES POLÍTICAS 
E IDEOLÓGICAS NO PERÍODO DA 
DITADURA CIVIL-MILITAR – ASSO-
CIAÇÃO HEINRICH PLAGGE.

Por este edital, o Presidente da Asso-
ciação dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
da Volkswagen do Brasil Vitimados por 
Perseguições Políticas e Ideológicas no Pe-
ríodo da Ditadura Civil-Militar, Associação 
Heinrich Plagge, entidade inscrita no Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 
31.735.183/0001-17, com endereço na Rua 
João Basso, nº 231, Centro de São Bernardo 
do Campo, 1º andar, sala 105, CONVOCA, 
nos termos do artigo 11, incisos II e 19, pa-
rágrafos terceiro e quarto do estatuto social, 
os associados com direito a voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada no dia 21(vinte e um) 
do mês de outubro de 2021, (quinta-feira), 
POR MEIO TELEMÁTICO (ambiente 
virtual), às 9h, em primeira convocação, 
com o quórum para instalação de 5% (cinco 
por cento) dos associados quites com suas 
obrigações estatutárias, ou não alcançado 
referido quórum, por qualquer número de 
participantes em segunda convocação, que 
deverá realizar-se uma hora após o horário 
designado para a primeira, ou seja, às 10h, 
para a seguinte ordem do dia: 1) Discussão 
e deliberação sobre a prestação de contas; 2) 
informes sobre o andamento das demandas e 
realizações da Associação; 3) Informes sobre 
o andamento dos processos de dano moral; 
4) outros assuntos e informes de interesse 
dos associados. A assembleia ocorrerá por 
meio da plataforma digital google meet,  a 
qual poderá ser acessada via computador, 
“tablet” ou celular, por meio do link https://
meet.google.com/ztj-sjqu-gyy. O presente 
edital será publicado em jornal de circulação 
na base territorial abrangida pela associação, 
e afixado em sua sede, para que dele todos 
os associados tomem conhecimento. São 
Bernardo do Campo, 14 de outubro de 2021. 
Tarcísio Tadeu Garcia Pereira Presidente.”


