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TRABALHADORES REJEITAM 
PROPOSTA DA EMPRESA E 

APROVAM AVISO DE GREVE. 
“O TRABALHADOR TEM SUA 
DIGNIDADE E SABE QUANTO 

VALE SEU ESFORÇO”, 
MARQUINHOS.
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Indígenas na COP26
Na Conferência da ONU so-
bre Mudanças Climáticas, li-
derança indígenas cobraram 
mais recursos e autonomia 
para ampliar alcance das 
ações sustentáveis.

Eleição no Diap
A secretária de Organização 
e Política Sindical da CUT, 
Maria das Graças Costa, foi 
eleita a 1ª mulher para assu-
mir a presidência do Diap. 

Caged revisado
Revisão do “novo” Caged 
do Ministério do Trabalho, 
fez cair quase pela metade 
o saldo de vagas formais 
em 2020. Número foi de 
142.690 para 85.883.

PEC do calote
A Câmara aprovou a PEC 
dos Precatórios, elaborada 
para viabilizar o projeto 
eleitoral de Bolsonaro, ela 
adia pagamentos de dívidas 
com aposentados, servidores, 
municípios e estados. 

fotos: divulgação
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Notas e recados

No dia 25 de ou-
tubro de 1975, aos 38 
anos, o jornalista Wla-
dimir Herzog, então 
diretor de jornalismo 
da TV Cultura, saiu 
de casa para prestar 
depoimento no DOI-
-CODI (Departamen-
to de Operações e In-
formações e Centro de 
Operações de Defesa 
Interna) e nunca mais 
voltou, para o deses-
pero e tristeza de seus 

familiares e amigos. 
Os militares sus-

peitavam que Herzog 
tivesse vínculos com 
o Partido Comunista 
Brasileiro e queriam 
interrogá-lo sobre 
o assunto. Porém, o 
“interrogatório” foi 
realizado sob intensas 
seções de tortura que 
o levou à morte por 
asfixia. Preocupados 
com a repercussão do 
assassinato nas depen-

dências do DOI-CO-
DI, os torturadores 
em conluio com as 
autoridades, tentaram 
forjar uma versão de 
suicídio, divulgando 
uma foto de Herzog 
enforcado na cela. 

Desta vez, as tor-
turas e os assassina-
tos não ficaram es-
condidos nos porões 
da ditadura como em 
outras ocasiões. Várias 
organizações da so-

ciedade contestaram 
a tese do suicídio e 
exigiram que a ver-
dade sobre a causa da 
morte do jornalista 
fosse revelada. No dia 
31 de outubro foi or-
ganizado um grande 
culto ecumênico com 
mais de 8.000 pesso-
as na Catedral da Sé, 
celebrado pelo rabi-
no Henry Sobel, pelo 
cardeal Dom Paulo 
Evaristo Arns e pelo 

pastor presbiteriano 
Jaime Wright em ho-
menagem a Herzog. 

Mais uma vez, in-
vocar as tragédias do 
passado é uma forma 
de não repeti-las, prin-
cipalmente quando vi-
vemos um retrocesso 
político da magnitude 
que estamos vivendo 
hoje em nosso país, 
com ataques constan-
tes à democracia e aos 
direitos humanos.

O ASSASSINATO 
DE HERZOG E A 

LUTA CONTRA A 
DITADURA
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ESCOLA ‘DONA LINDU’ FAZ DOAÇÕES PARA 
CAMPANHA OUTUBRO ROSA SOLIDÁRIO

Os alunos e profes-
sores dos cursos em 
parceria com o Senai 
na Escola Livre para 
Formação Integral 
‘Dona Lindu’ se jun-
taram à Regional Dia-
dema e fizeram uma 
grande arrecadação 
para a campanha Ou-
tubro Rosa Solidário. 
Os produtos de higiene 
pessoal foram entre-
gues no último dia 29 
à Comissão das Meta-
lúrgicas do ABC. 

Ao todo, a equipe da 
escola arrecadou 112 
pacotes de absorven-
te, 63 cremes dentais, 
90 sabonetes, além de 
shampoos, desodoran-
tes, cotonetes, escovas 
de dentes e lenços ume-
decidos. Todo o mate-
rial será doado à Casa 
Abrigo Beth Lobo, em 
Diadema, que atende 
mulheres em situação 
de vulnerabilidade, ví-
timas de violência. 

A coordenadora 
da Comissão, Maria 
do Amparo Travassos 
Ramos, agradeceu a 
todos que se envolve-
ram e se mostraram 

preocupados com a 
dignidade dessas com-
panheiras. “Somos um 
sindicato cidadão e 
isso fica muito claro a 
cada campanha. Nesse 
momento de extrema 
dificuldade pelo qual o 
país atravessa, se colo-
car no lugar do outro 
é fundamental e nossa 
categoria, mais uma 
vez, mostrou que sabe 
fazer isso”. 

Ao longo de todo o 
mês de outubro, as me-
talúrgicas arrecadaram 
produtos também nas 
fábricas da categoria, na 
Sede e nas regionais. O 
foco da campanha este 
ano foi estender o olhar 
para a saúde daquelas 
mulheres que têm pou-
co ou nenhum recurso 
para seus cuidados bá-
sicos de higiene.  

Além dessas doa-
ções, também foram 
coletados fios de cabelo 
para a campanha per-
manente da Comissão 
“Doe Fios de Amor”. As 
mechas serão entregues 
ao Graac (Grupo de 
Apoio ao Adolescente 
e Criança com Câncer).
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Após diversas reuniões, direção da fábrica segue intransigente. 
Para o Sindicato, acordo apresentado está muito aquém do que 
merece o trabalhador  

Trabalhadores na Marcolar rejeitam proposta de PLR 
e aprovam aviso de greve

“Somos um 
sindicato de luta 
e vamos mostrar 
isso parando a 
fábrica, se não 

houver uma 
proposta viável”

“A direção tem 
que colocar a mão 

na consciência e 
refletir, até porque 

existem formas 
de viabilizar esse 

acordo”. 

“O trabalhador tem 
sua dignidade e 
sabe quanto vale 
seu esforço”

Em assembleia rea-
lizada na tarde de 
ontem com o Sin-

dicato, os companheiros 
e companheiras na Mar-
colar, em Ribeirão Pires, 
reprovaram por unanimi-
dade a PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) 
apresentada pela direção 
da fábrica. Na votação foi 
aprovada a entrega do avi-
so de greve para pressio-
nar a empresa a melhorar 
a proposta. 

O coordenador da Re-
gional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Mar-
quinhos, ressaltou que os 
CSEs realizaram diversas 
reuniões com os repre-
sentantes da Marcolar 
tentando achar uma saída 
para não chegar a esse 
ponto, mas a empresa foi 
intransigente. 

“A todo momento nas 
discussões nós apontamos 
diversos caminhos para 
firmar um acordo, mas 
infelizmente os que estão 
à frente da negociação na 
fábrica parecem querer o 
pior para o trabalhador 
ou para a empresa. O que 
eles propõem está muito 
aquém, chega a ser um 
desrespeito”. 

O dirigente destacou 
ainda que é complicado 
realizar greve no momen-
to pelo qual passa o país, 
mas lembrou que essa foi 
a única saída encontrada, 
após sucessivas recusas da 
empresa, para resgatar a 
dignidade do trabalhador. 

“O momento é delica-

do, só que o trabalhador 
tem sua dignidade e sabe 
tudo o que fez até agora 
pela empresa e o quanto 
vale seu esforço. A direção 
tem que colocar a mão na 
consciência e refletir, até 
porque existem formas de 
viabilizar esse acordo”. 

Segundo Marquinhos, 
se após a entrega do aviso 
de greve não for apresen-
tada uma proposta me-
lhor de PLR, as máquinas 
ficarão paradas.

“Somos um sindicato de 
luta e vamos mostrar isso 
parando a fábrica se não 
houver uma proposta vi-
ável que respeite o esforço 
diário feito por cada com-
panheiro e companheira 
na Marcolar”, concluiu. 
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• Com a vitória do Botafo-
go de Ribeirão Preto ficou 
definida a final da Copa 
Paulista. O São Bernardo 
irá encarar o time do 
Botafogo, a final será 
disputada em 2 jogos.

• Como a final da Copa 
Paulista dá acesso ao 
Brasileirão série D, e o 
Botafogo de Ribeirão 
Preto disputa a série C, o 
São Bernardo ficou com 
a vaga da série D do 
próximo ano.

• O lateral esquerdo Jorge 
voltou a treinar normal-
mente e pode reforçar 
o Palmeiras no clássico 
contra o Santos. O atleta 
se recuperava de uma 
lesão na coxa.

• A equipe do Corinthians 
é uma das que menos 
aproveita oportunidades 
criadas por cruzamentos. 
O Timão tem uma média 
de 3,4 bolas aéreas por 
partida.

fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã – 17h

Corinthians x Fortaleza
Neo Química Arena

x

Mateus 
Novaes, 

40 anos, nascido 
e criado em Santo 
André. É poeta e 

vocalista da banda 
Krias de Kafka. Em 

2012 lançou pela 
editora Patuá o livro de 

poemas “Desistência”. 
Em 2015 lançou a 
plaquete “TRETA: 
poema single” pelo 
selo Ave de Rapina. 
Tem alguns poemas 

publicados por aí. 
É pai da Alice 

e do Bernardo.

Cacofonia
Uma marca de tênis
e material esportivo
promete acabar 
com o racismo
regozijo na cegueira
explosão de cores 
na curta lembrança
do sono a tanto ausente
que o espasmo do braço
é familiar ao atraso do passo

na lei é impossível
ser zumbi-e sozinho

Poesia do 
ABC
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Cinema
Marighella
O filme conta a trajetória do líder revo-
lucionário da esquerda no ano de 1969. 
Estrelado por Seu Jorge, o longa retrata 
como foram os últimos dias da vida do 
guerrilheiro, que foi considerado o ini-
migo número um da ditadura militar. 
Este é o primeiro trabalho de Wagner 
Moura como diretor. Diversas salas de 
cinema já estão exibindo o filme, que 
estreou ontem.

Fotografia
Onde Mora a Esperança
A exposição fotográfica Onde Mora a 
Esperança, une lares de 12 países para 
mostrar diferentes culturas e afetos ao 
redor do mundo. A mostra reúne, por 
exemplo, comunidades de Heliópolis, 
na capital paulista, e do Semiárido de 
Pernambuco. A exposição é organizada 
pela Habitat para a Humanidade Brasil. 
Até 28 deste mês, na Casa das Rosas, Av. 
Paulista, 37. Entrada gratuita.

Parques
Borbolétário e Jardim Botânico
As atrações na cidade de Diadema 
ficam em uma área de 26 mil me-
tros quadrados de Mata Atlântica 
preservada. O Jardim Botânico 
possui inúmeras trilhas, e o Bor-
boletário reúne diversas espécies de 
borboletas. As visitas são monito-
radas e podem ser agendadas pelo 
telefone 4059-7619. Rua Ipita, 193, 
Jardim Inamar.


