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“O AGRONEGÓCIO 
NÃO PRODUZ O 
ALIMENTO QUE 

CHEGA AOS 
PRATOS DOS 

TRABALHADORES. 
QUEM PRODUZ É 
A AGRICULTURA 

FAMILIAR”
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Soberania alimentar: 
Metalúrgicos do 

ABC participaram de 
encontro nacional 

para debater ações 
de combate à fome. 



AB

.2
terça-feira, 19 de outubro 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.
Repórter: Olga Defavari e Lucas Pascoto. 
Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC

Gastos irregulares
As forças armadas gastaram 
apenas R$ 5,5 milhões dos 
R$ 21,7 milhões destinados 
à compra de vacinas. O TCU 
vai investigar os indícios de 
irregularidades.

Inflação crescendo
Os dados do IPCA mostraram 
que para as famílias com renda 
menor que R$ 1.800 por mês a 
inflação chega a 10,98%. Preço 
para os mais pobres é 2,07% 
maior do que para os ricos.

CPI da Covid
A CPI da Covid ouviu ontem 
representantes das famílias 
que perderam entes queridos 
para a pandemia. A leitura do 
relatório final foi adiada para 
amanhã.

Conferência do Clima
O Brasil chegou à COP-26 
buscando mais recursos para 
financiar o enfrentamento às 
alterações climáticas, as po-
líticas ambientais do governo 
federal isolaram o país.

fotos: divulgação

Notas e recados

Layoff na Volks negociado com 
Sindicato preserva empregos

A partir de novembro 1.500 traba-
lhadores na Volks terão seus contratos 
suspensos, pelo período de até cinco 
meses no sistema de layoff, devido à 
falta de componentes eletrônicos. Com 
a medida, negociada com o Sindicato, a 
planta da Anchieta passará a funcionar 
com apenas um único turno. 

A iniciativa preservará esses postos 
de trabalho no momento de crise dos 
semicondutores, explicou o coordena-
dor geral da representação na monta-
dora, José Roberto Nogueira da Silva, 
o Bigodinho. “A falta dos componentes 
eletrônicos, além de outras peças do 

setor automotivo, tornou necessária a 
utilização do layoff. É fundamental ter 
essa ferramenta para atravessar períodos 
de crises como a que estamos vivendo”, 
destacou.

Falta de investimentos
Segundo o dirigente, a situação se 

agrava com a falta de investimentos em 
diversas áreas. “Temos que ficar atentos 
e discutir a necessidade de implemen-
tação de políticas públicas em todos 
os setores, muitos deles extremamente 
sucateados. Atualmente não temos uma 
política de desenvolvimento da indús-

tria no setor naval, na linha branca, 
nos eletrônicos, entre outras. E o setor 
automotivo, que faz parte dessa cadeia 
produtiva, vem sofrendo por falta de 
peças”.

Expectativa
“Esperamos que logo a produção seja 

retomada, e a fábrica volte a funcionar 
normalmente, para que os trabalhadores 
possam ter tranquilidade. Mas neste 
momento estamos usando o layoff para 
evitar uma demissão em massa, sem isso 
muitos trabalhadores poderiam perder 
seus empregos”, concluiu.

C r i s e  d o s  s e m i C o n d u t o r e s

foto: adonis guerra 
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Encontro reuniu movimentos do 
campo, das florestas e das águas para 
tratar da importância da agricultura 
familiar. Presente, Lula afirmou que 
a fome é “resultado da mentalidade 

escravista” das elites brasileiras

SINDICATO 
PARTICIPA DE 

DEBATE NACIONAL 
SOBRE AÇÕES 
DE COMBATE 

À FOME

“O agronegócio 
não produz o 
alimento que 

chega aos pratos 
dos trabalhadores. 

Quem produz 
é a agricultura 

familiar”

“Quero reafirmar 
e luta dos 
movimentos pelo 
“Fora, Bolsonaro”, 
mas agora, mais do 
que tudo, é hora de 
lutar para termos 
um Natal sem 
forme”

O secretário-geral do 
Sindicato, Moisés 
Selerges, e o diretor 

executivo, Carlos Caramelo, 
participam na manhã da 
última sexta-feira, 15, em 
São Paulo, véspera do Dia 
Mundial da Alimentação, 
do Encontro dos Movimen-
tos do campo, das florestas e 
das águas. O evento reuniu 
representantes de movi-
mentos sociais e parlamen-
tares para debater ações de 
combate à fome.

Moisés Selerges lembrou 
que os companheiros e com-
panheiras do campo, das 
florestas e das águas são 
responsáveis pela produção 
da comida de verdade que 
chega às casas dos brasi-
leiros. “O agronegócio não 
produz o alimento que chega 
aos pratos dos trabalhadores. 
Quem produz é a agricultura 
familiar. Precisamos debater 
ações conjuntas com os mo-
vimentos ligados à produção 
de alimentos, à natureza e 
que respeitam a terra”. 

O encontro contou com 
a participação do ex-pre-
sidente Lula, que afirmou 
que a volta da fome ao país 
“é resultado da mentalidade 
escravista” das elites brasi-
leiras, combinada com as re-
formas neoliberais aplicadas 
desde o governo golpista de 
Michel Temer, agora apro-
fundadas com Bolsonaro. “A 
gente pode produzir o que 

quiser, mas se o povo não 
tiver dinheiro, não come”, 
afirmou.

Indígenas e quilombo-
las ressaltaram que são as 
terras por eles ocupadas 
que servem de “proteção” 
ao avanço do agronegócio, 
resguardando a biodiver-
sidade dessas regiões. Eles 
também denunciaram a pa-
ralisação nos processos de 
demarcação. Os pescadores 
e extrativistas afirmaram que 
estão sendo atacados, com 
suas terras ameaçadas por 
grandes grupos econômicos.

Dia Internacional 
de Luta pela 
Soberania Alimentar 

No sábado, 16, o MST 
(Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra) par-
ticipou da Conferência con-
tra a Fome, organizada pela 
Mídia Ninja e o 342 Artes, 
como parte da programação 
do Dia Internacional de Luta 
pela Soberania Alimentar.

“Temos um problema 
gravíssimo da fome no 
Brasil afetado pela con-
centração da riqueza, pelo 
desemprego e pela alta dos 
alimentos provocada por 
problemas ambientais, por 
poucas áreas plantadas e 
pelo agronegócio. Diante 
desse fato, cabe a nós fazer 
um grande debate com a so-
ciedade sobre a importância 
de o Estado brasileiro não 
permitir que voltemos a ter 
flagelados, ter fome, ter mi-
séria”, destacou João Paulo 
Rodrigues, da coordenação 
nacional do MST.

“Esse dia 16 foi um mo-
mento para chamar a aten-
ção, um dia internacional 
em defesa dos alimentos, 
mas também colocamos o 
tema da fome no centro da 
pauta. Discutir alimentos 
é discutir meio ambien-

te, agroecologia, reforma 
agrária, é discutir um novo 
modelo agrícola para o país. 
Quero reafirmar a luta dos 
movimentos pelo “Fora, Bol-
sonaro”, mas agora, mais do 
que tudo, é hora de lutar para 
termos um Natal sem fome, 
não podemos permitir essas 
imagens pelo Brasil afora de 
gente catando resto de carne 
para de alimentar”, reforçou. 

Em seu compromisso de 
combate à crise humanitá-
ria no Brasil sob o governo 
Bolsonaro, o MST já doou, 
desde o início da pandemia, 
mais de 1 milhão de marmi-
tas e 5 mil toneladas de ali-
mentos em diversos estados.

A fome como 
projeto político

Segundo o Inquérito Na-
cional sobre Insegurança 
Alimentar no Contexto da 
Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, conduzido pela Rede 
PenSSAN, no final de 2020, 
mais de 19 milhões de brasi-
leiros passavam fome. Outro 
levantamento, feito por um 
grupo de pesquisadores da 
Universidade de Berlim, 
aponta que 59,3% dos brasi-
leiros – 125,6 milhões – não 
comeram em qualidade e 
quantidade ideais desde o 
início da pandemia. 

Com informações do 
MST e da Rede Brasil Atual 

foto: ricardo stuckert
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• O meia Gabriel Pirani 
deve reforçar o Santos 
na próxima rodada do 
Campeonato Brasileiro. 
Pirani não atuou na úl-
tima partida para tratar 
uma torção no tornozelo.

• Depois de quebrar o je-
jum, o Palmeiras terá 
maratona contra times 
que lutam para não serem 
rebaixados. Ceará, Sport, 
Grêmio e Santos serão os 
próximos adversários.

• Fórmula 1 revela o ca-
lendário de 2022 com 
um número recorde de 
corridas. A próxima tem-
porada será a maior da 
história e contará com 23 
corridas no ano.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

amanhã – 19h

Ceará x Palmeiras
Fortaleza

Copa Paulista

Hoje – 15h

São Bernardo x Primavera-SP
Primeiro de Maio

x

x

TRABALHADORES NA MERCEDES FAZEM 
DOAÇÕES PARA CRIANÇAS E MULHERES

Os trabalhadores no 
prédio 21 na Mercedes 
se juntaram em mais 
uma ação de solidarie-
dade para doar brinque-
dos no dia das crianças 
e integrar a campanha 
do ‘Outubro Rosa’, com 
doação de absorventes 
às mulheres em situação 
de vulnerabilidade. 

Ao todo foram ar-
recadados R$ 4.600. O 
valor foi utilizado para 
a compra de brinque-
dos, doados à CUFA 
(Central Única das 
Favelas), no Riacho 
Grande, e ao MTST 
(Movimento dos Tra-
balhadores Sem Teto), 
no Montanhão, em 
São Bernardo. Com o 

dinheiro também foi 
possível preparar ca-
chorro quente na oca-
sião da festa de Dia das 
Crianças do MTST. 

Dignidade 
menstrual

Como outubro tam-
bém é mês de lembrar 
da saúde da mulher, a 
representação na mon-
tadora separou parte 
do valor (R$ 320) para 
comprar absorventes. 
O item de higiene de 
primeira necessidade 
foi entregue à Comis-
são das Metalúrgicas 
do ABC que realizam, 
durante todo o mês, 
campanha de arreca-
dação de absorventes 

e demais produtos de 
higiene para doar a mu-
lheres em situação de 
vulnerabilidade social. 

Integrante da CIPA 
e CSE na Mercedes, 
Alexander Rodrigues 
da Silva, o Codorninha, 
que organizou as arre-
cadações junto com o 
CSE Anderson Barroso 
Fernandes, o Pito, agra-
deceu a todos que cola-
boraram e lembrou que 
quem ainda quiser doar, 
deve procurar a repre-
sentação na fábrica.

“O pessoal foi mui-
to solidário e mostrou 
que se preocupa com o 
bem-estar do próximo. 
Agradeço a todos e 
lembro que a Campa-
nha do Outubro Rosa 
continua e quem ainda 
quiser fazer sua doa-
ção, pode procurar a 
representação ou dei-
xar os produtos no 
Sindicato”.

OUTUBRO SOLIDÁRIO
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radiobrasilatual

informação 
de qualidade
o espaço do trabalhador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA GALVANOPLASTIA ANCHIETA LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa GALVANOPLASTIA ANCHIETA LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 49.524.341/0001-55, com 

endereço na Rua Idealopolis, 345 - Idealopolis, Diadema - SP, 09550-580, a participarem da Assembléia Específica, que será realizada no dia 21 (vinte e um) do mês de outubro de 2021 (quinta-feira), às 09h30. 
A assembléia, 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 e/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; e) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 18 de outubro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”


