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A LUTA É CONJUNTA

Comissão das Metalúrgicas encerra programação do ‘Outubro Rosa Solidário’
com atividade na Delga e agradece a contribuição também dos companheiros na
base: “É isso que nos torna uma categoria
forte”. Arrecadação de absorventes e produtos de higiene segue até o próximo dia 5.
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ALTA DA TAXA DE JUROS DIMINUI INVESTIMENTOS
NO PAÍS E AUMENTA DÍVIDA DO TRABALHADOR
O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anunciou na
noite da última quarta-feira, 27, a elevação da taxa Selic de 6,25% para 7,75%.
Com isso, a Selic chega ao maior nível
desde setembro de 2017. Essa foi a sexta
alta seguida dos juros, que no início do
ano estavam em 2%.
O diretor técnico do Dieese, Fausto
Augusto Júnior, explicou que essa alta
afetará diretamente a vida do trabalhador e também os investimentos na
indústria brasileira, já que os juros mais
altos levam à redução de consumo.
“O custo do crédito vai ficar mais
alto, a taxa de juros do cartão, do cheque especial e do financiamento vão
crescer bastante. O aumento nos preços
será sentido principalmente nos ele-

trodomésticos e nos itens de consumo
imediato. Essa foi uma alta grande, e a
expectativa é que a taxa de juros ultrapasse os dois dígitos logo no começo do
ano que vem”, alertou.
dificuldade de investimento
Segundo o economista, a elevação da
taxa da Selic significa maior
dificuldade de investimento produtivo no país que
já sofre com a economia
estagnada. “A economia
que já está reprimida
terá mais dificuldade
de voltar à normalidade
depois da pandemia com
a indicação de

que a taxa subirá ainda mais, pois acaba
retirando investimentos do país”.
Fausto lembrou que o setor automotivo também será duramente afetado,
visto que o financiamento é a forma
mais comum de compra de automóveis
no Brasil. “No setor automotivo, se já
não é muito fácil vender automóveis,
esses números vão dificultar mais
ainda. Porque automóvel é um bem
que necessariamente se vende por
financiamento, e os financiamentos vão ficar mais caros, as
pessoas vão ter mais dificuldades em pagar as parcelas.
A programação para o ano
que vem de produção pode ser
menor que a deste ano”,
concluiu.

Notas e recados
fotos: divulgação

Fim do auxílio
O fim do Auxílio Emergencial deve deixar mais de 22
milhões de brasileiros sem
ajuda nenhuma do governo
federal a partir de 1º de
novembro.

Visita a garimpo
Bolsonaro visitou um garimpo
ilegal em uma terra indígena
de Roraima e defendeu a
legalização do garimpo. Líderes indígenas repudiaram
a visita.

Ganância
Depois de ossos bovinos e
pés de frango, os supermercados agora estão vendendo
cabeça de peixe. 20 milhões
de brasileiros estão passando
fome no país.

adonis guerra

Emissões de gases
O Brasil registrou no último
ano aumento na emissão
de gases-estufa de 9,5%,
maior índice desde 2006. O
desmatamento no governo
Bolsonaro colaborou.

39 ANOS DA CONQUISTA DA COMISSÃO DE FÁBRICA DA VOLKS
Com claro objetivo de enfraquecer o protagonismo do
Sindicato entre os trabalhadores da Volks na planta de
São Bernardo, a gerência da
empresa tomou a iniciativa de
criar uma Comissão de Representantes independente do
Sindicato. Isso ocorreu justamente no período em que este
se encontrava sob intervenção
do Ministério do Trabalho. A
direção da fábrica não escon-

deu a intenção de prosseguir
com sua postura antissindical,
já demonstrada na greve de 41
dias em 1980.
A direção do Sindicato não
aceitou essa arbitrariedade,
mobilizou os trabalhadores
na fábrica e buscou solidariedade internacional com
os trabalhadores alemães por
meio do IG Metall, o Sindicato
Nacional dos Metalúrgicos da
Alemanha, além de denunciar

o despotismo da empresa nas
diversas mídias. O desfecho
dessa luta foi a vitória dos
trabalhadores que conquistaram o direito de eleger seus
representantes de forma independente sem a interferência
da empresa.
O processo eleitoral se deu
de forma um pouco tensionada, em função da interferência
da gerência, que insistiu em
apoiar alguns nomes na elei-

ção da Comissão de Fábrica.
Apesar disso, as eleições transcorreram normalmente. Os
representantes apoiados pelo
Sindicato conquistaram ampla
vitória elegendo 21 candidatos
de um total de 24 membros.
No dia 25 de outubro de 1982
foi empossada a Comissão de
Fábrica dos Trabalhadores na
Volks, representando mais um
grande marco na história de
conquistas da categoria.
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Metalúrgicas O
encerram
‘Outubro Rosa
Solidário’ com
informação e
solidariedade
Campanha deste ano teve foco
na saúde, combate à violência
doméstica e à pobreza
menstrual. Arrecadação de
absorventes e produtos de
higiene segue até dia 5

mês de outubro
che g a a o f i m
com um saldo
bastante positivo no que
diz respeito à luta das
mulheres no Sindicato.
Neste ano a Comissão
da Metalúrgicas do ABC
optou com ampliar a
discussão e ir além da
pre venção ao câncer
de mama. No ‘Outubro
Rosa S olidário’ 2021
foram feitas discussões
sobre saúde, combate
à violência doméstica,
luta das mulheres na
sociedade e arrecadação
de produtos de higiene
pessoal, principalmente
absorventes para aquelas que se encontram
em situação de vulnerabilidade.
Com última atividade
do mês, na tarde de quarta-feira, 27, integrantes
da Comissão realizaram

“Quando toda
luta for conjunta,
certamente
teremos um país
melhor”

um encontro na empresa,
Delga, em Diadema. Na
ocasião, as companheiras na fábrica receberam a visita da secretária
municipal de saúde da
cidade, Rejane Calixto,
que ressaltou a importância do autoexame para a
prevenção do câncer de
mama e tirou dúvidas das
trabalhadoras.
Luta conjunta
O CSE na fábrica e
vice-presidente do Sindicato, Claudionor Vieira, lembrou que a campanha não pode ser só
das mulheres e que os
companheiros devem se
envolver na luta, que é
conjunta.
“ Todos os homens
precisam estar empenhados, infelizmente ainda
temos uma cultura muito
machista, racista e preconceituosa que precisa
acabar. Quando toda luta
for conjunta, certamente
teremos um país melhor”.
A coordenadora da
Comissão, Maria da Amparo Ramos, endossou

a fala. “É preciso destacar a participação dos
companheiros, estamos
construindo juntos. Para
realizar a atividade na
Delga, tivemos a ajuda
imprescindível dos companheiros representantes
na empresa e foi um sucesso”.
Amparo também
agradeceu a todos que
participaram das arrecadações de produtos de
higiene que ocorreram
nas montadoras e nas
autopeças da base.
“Em nome da Comissão das Metalúrgicas,
agradeço a todas e todos
que tiveram a sensibilidade de doar. É isso que
nos torna uma categoria
forte e nos dá resistência
para combater a política
de destruição promovida
pelo governo Bolsonaro”.
Arrecadação
continua
A Campanha de arrecadação de produtos de
higiene como sabonetes,
escova e pasta de dentes,
shampoo, condiciona-

“É isso que
nos torna uma
categoria forte e
nos dá resistência
para combater
a política de
destruição
promovida pelo
governo Bolsonaro”
dor, lenços umedecidos e
absorventes continua até
o próximo dia 5. O foco
principal é o combate à
pobreza menstrual com
a arrecadação de absorventes íntimos que serão
doados a mulheres em
situação de vulnerabilidade, entres elas as atendidas pela Casa Abrigo
Beth Lobo, em Diadema,
que acolhe vítimas de
violência.
Como doar
Para doar produtos
de higiene, procure a
representação sindical
ou leve sua doação até
a recepção do Sindicato
ou das regionais. Mais
informações: 4128-4203.
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Tribuna Esportiva

Matilde Ribeiro Doutora em Serviço Social,

foi ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial no governo Lula.
O poema abaixo, escrito por ela, foi lido pela autora
durante live da Comissão das Metalúrgicas do ABC
sobre a luta das mulheres, no último dia 19.

Mostra
Constelação Clarice
O Instituto Moreira Sales exibe mostra em homenagem à Clarice
Lispector, um dos principais nomes da literatura brasileira. A mostra
reúne obras de 26 artistas, textos e pinturas da própria escritora,
fotografias, cartas, discos, matérias e outros documentos. Até 27
de fevereiro. Av. Paulista, 2424. De terça a sexta das 12h às 19h. Sábados, domingos e feriados (exceto segundas), 10h às 19h. Última
entrada às 18h.

Dona de si e do mundo
Mulher negra é dona de si,
mas não nasce com esse saber.
O mundo lhe diz não,
parece que seu destino é sofreguidão.
Durante muito tempo em sua vida,
os dias lhe escapam pelos vãos dos dedos.
Não existe tempo nem pra ter medo,
é uma tarefa atrás de outra, desde muito cedo.
A mãe quando não morre antes da hora,
também não é educada para ser senhora de suas obras.
Os dizeres pra avó, mãe e filha são sempre quase os mesmos,
são Marias que cuidam dos outros, da humanidade.
Mas da herança do cuidar, limpar e servir,
surge também um sentir e agir ancestral.
É nesse fio condutor da vida,
que se apegam as que respiram fundo,
e com o peito cheio de ar,
sacodem a cabeça e deixam o corpo girar.
Esse movimento por tempos e repetidas vezes,
oportuniza a percepção de que as coisas não são estáticas.
E se o mundo sai do prumo,
tudo pode ter outro rumo.
Há um túnel com luz,
existem pistas nas esquinas da vida.
Sim... mulher negra é dona de si,
e se não nasceu sabendo,
se a mesquinhez humana lhe escondeu esse segredo,
deve ficar atenta aos acenos do vento,
que a levarão ao lugar de si própria.
É nessa hora que vem a descoberta:
“Sim... mulher negra é dona de si”!
E a luta é pra que também se aproprie,
cada vez mais de si própria e do mundo a sua volta!

•

O São Bernardo derrotou o rival E.C São
Bernardo por 2 a 0 e
vai à semifinal da Copa
Paulista. O adversário
da próxima fase será o
time do São Caetano.

•

O atacante do São Paulo, Galeano, passou
p or u m a c i r u r g i a no
tornozelo direito após
lesão durante um treinamento. O jogador
fica no Tricolor até dezembro.

•

O jogador de vôlei Maurício Souza teve o contrato rescindido com o
Minas Tênis Clube após
fazer uma postagem
homofóbica. O atleta,
antes de ser desligado,
ainda foi multado.

•

O atleta criticou em suas
redes sociais o fato de o
Super-Homem, filho de
Clark Kent, ser bissexual
em um novo quadrinho
do herói.

Teatro
Ordinários
O Sesc Santo André recebe a peça ‘Ordinários’ da companhia LaMínima. Três soldados formam um pelotão improvável. Diante
da angústia da espera, esmeram-se em treinamentos até receber
uma missão. Quanto mais avançam pelo território inimigo, ficam
evidentes os segredos que um esconde do outro. Hoje e amanhã, às
21h. Ingressos R$ 40 (inteira). Venda antecipada pelo site do Sesc.
Rua Tamarutaca, Nº 302. Tel. 4469-1200.

Livro
Lançamento
No livro “O Diabo existe e outros contos” o autor andreense, Adilson
Matos, faz uso dos códigos de gênero do horror e do terror para
tratar da onda de ódio e violência que assolou o Brasil nos últimos
anos. A obra foi escrita durante a campanha que elegeu Bolsonaro
e concluída na pandemia. Venda pelo site: editoracloe.wixsite.com/
editoracloe.

Brasileirão
Amanhã – 19h
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