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Sindicato reforça 
proteção de dados 

dos sócios, com 
base na LGPD (Lei 

Geral de Proteção 
de Dados) e cobra 

o mesmo das 
empresas. 
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Governo escravocrata
Uma decisão do Ministério do 
Trabalho pode acabar com a 
fiscalização e o combate ao 
trabalho escravo. A verba que 
era destinada a isso terá outra 
função.

Greve na igreja
Trabalhadores na Igreja Mun-
dial entraram em greve por 
atraso no pagamento de sa-
lários e benefícios. O dono da 
igreja possui uma fortuna de 
220 milhões de dólares.

Resistência no Senado
Senadores anunciaram que 
serão resistência à aprovação 
da PEC dos precatórios. A pro-
posta que prevê o calote nos 
credores deve ter dificuldade 
de passar no senado.

Crimes de Bolsonaro
A Associação Brasileira de Ju-
ristas pela Democracia pediu 
que o tribunal internacional 
retome investigações de crimes 
de Bolsonaro, baseada nos 
dados da CPI da Covid.
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Notas e recados

A Comissão das Metalúrgicas do ABC agra-
deceu a todos os companheiros e companheiras 
que doaram absorventes e demais produtos de 
higiene pessoal para ajudar mulheres em situação 
de vulnerabilidade. Todo o material arrecadado 
até agora será entregue, no próximo dia 23, à 
Casa Abrigo Beth Lobo, em Diadema, que acolhe 
mulheres em situação de violência doméstica. A 
campanha será permanente. 

Outubro Rosa Solidário
adonis guerra

afonso braga

Sob protesto 
dos servidores, 

câmara de São 
Paulo aprova 

reforma da 
previdência 

A Câmara Municipal de São Paulo 
aprovou na madrugada de ontem, 11, o 
projeto de reforma da previdência dos 
servidores públicos da cidade, o Sam-
paprev 2. A votação ocorreu depois de 
confrontos entre servidores contrários 
ao projeto e a polícia, na frente do prédio 
da Câmara.

Encaminhado à Câmara pelo prefei-
to da cidade, Ricardo Nunes (MDB), o 
PLO (Projeto de Emenda à Lei Orgâni-
ca) 07/2021 foi aprovado em segunda e 
definitiva votação em Sessão Plenária, 
com 37 votos favoráveis e 18 contrários. 

O Projeto modifica regras de con-
tribuição previdenciária dos servidores 
públicos aposentados e pensionistas. A 
iniciativa determina a cobrança de uma 

alíquota de 14% no vencimento de todos 
os servidores que recebem acima de um 
salário mínimo (R$ 1.100). Atualmente, 
a porcentagem é descontada apenas em 
remunerações superiores a R$ 6.433,57.

Servidores
O Sindsep (Sindicato dos Traba-

lhadores na Administração Pública e 
Autarquias no Município de São Paulo) 
classificou a postura do presidente da 
Câmara, vereador Milton Leite (DEM), 
favorável ao projeto, como criminosa. 
Leite “não fez nada quando a Guarda 
Civil Metropolitana jogava bombas e 
tiros nos colegas de trabalho do funcio-
nalismo municipal. E manteve a sessão”.
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Em 4 de novembro estreou 
o filme “Mariguella”, até en-
tão proibido no Brasil. Morto 
pela ditadura civil-militar há 
52 anos, Marighella foi poeta, 
militante estudantil e membro 
do Partido Comunista. Atuou 
como parlamentar criando 
pautas para a Constituinte de 
1946, que embora vencidas na 
ocasião, tornam-se significa-
tivas conquistas anos depois, 

como o direito ao divórcio e ao 
13º salário.

Líder na organização do 
Movimento 300 mil em SP, 
importante marco para o sindi-
calismo, procurou atuar dentro 
do jogo democrático, mas foi 
impedido. Durante anos esteve 
preso, torturado ou na clandes-
tinidade apenas porque sua luta 
por direitos contrariava ordens 
conservadoras vigentes.

Conhecer sua trajetória 
política e o contexto que o 
envolvia, significa darmos 
luz à história vista do ângulo 
dos que lutaram contra a 
barbárie. A ditadura de 1964 
levou os canhões às ruas e co-
lecionava em seus porões es-
tudantes, mulheres grávidas, 
crianças submetidos a tortu-
ras. Inúmeros mortos e um 
silêncio que calava qualquer 

possibilidade de organização 
nas fábricas e nas faculdades. 
Marighella era contra a nega-
ção de qualquer direito à voz, 
de onde nasce a revolta em 
sua maior radicalidade.

Desmistificar a imagem 
deste homem representa co-
nhecer mais de uma história 
não contada, um importante 
antídoto para o pensamento 
crítico.

“OLHAR 
PARA 

ALÉM DO 
RÓTULO”
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Além de investir em 
sistemas de controle para 
garantir mais segurança 

aos trabalhadores, 
Sindicato também 

cobrará adequação à Lei 
das empresas da base

METALÚRGICOS 
DO ABC 

REFORÇAM 
PROTEÇÃO DE 

DADOS DOS 
SÓCIOS, COM 

BASE NA LGPD “Estamos modernizando 
nossos meios de 
controle, investindo em 
sistemas de segurança 
como prioridade”
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Os Metalúrgicos do ABC 
estão adequados à LGPD 
(Lei Geral de Proteção de 

Dados), de 2018, que regulamen-
ta o uso e tratamento de dados 
pessoais para proteger contra 
vazamentos e uso indevido. Com 
o intuito de dar ainda mais segu-
rança aos seus sócios, o Sindicato 
investiu em sistemas de controle e 
também cobrará das empresas da 
base que a lei seja implementada. 

O assunto foi debatido ontem 
durante reunião da direção plena. 
O diretor administrativo do Sin-
dicato, Wellington Messias Da-
masceno, destacou que a proteção 
dos dados pessoais é prioridade. 

“Estamos modernizando nossos 
meios de controle, investindo em 
sistemas de segurança como prio-
ridade, trata-se de responsabilidade 
e cuidado com as informações dos 
nossos sócios. Aqui os dados estão 
protegidos. Essa legislação é muito 
nova, mas este Sindicato sempre 
esteve à frente de moldar o debate 
à necessidade dos trabalhadores”. 

O dirigente ressaltou ainda 
que as empresas serão cobradas 
sobre a importância de se ade-
quar à LGPD. “Queremos avan-
çar também na regulação do que 
as empresas fazem com os dados, 
cobrar responsabilidade. Sabe-
mos muitas empresas não têm 
tido o cuidado com a proteção 
dessas informações”.  

Base de dados 
Durante a reunião, o advoga-

do João Vicente, o Caixa d’Água, 
ex-metalúrgico do ABC, detalhou 

como as empresas utilizam as 
bases de dados e lembrou que 
atualmente eles vão muito além de 
nome, endereço e telefone e que 
são um poderoso instrumento 
para a busca de consumidores. 

“Durante muito tempo a pro-
paganda utilizava desses dados 
mandando um panfleto ou até 
mesmo fazendo um telefonema. 
Com o passar do tempo, isso foi se 
aprimorando, com o advento da 
internet essa propaganda foi mais 
longe.  Hoje, além de querer atrair 
nossa atenção, querem ganhar o 
coração dos internautas”.

“A mineração de dados é feita 
através das grandes empresas de 
tecnologia, como Google, Ama-
zon, Apple e Facebook. Temos 
uma base de dados gigantesca, 
e a navegação, utilizando esses 
meios, faz com que as empresas 
saibam o que te interessa, o que 
você curte, o que você compra, e 
a partir disso eles criam as bases 
de dados”, detalhou. 

Alerta sobre o uso de 
dados nas eleições

O advogado também 
explicou como, a partir desses 
dados, a comunicação é direcio-
nada nas eleições, por exemplo. 
“A comunicação bolsonarista 

não investe só nessas ferramen-
tas, mas também constrói algu-
mas bolhas. Nós não recebemos 
determinadas propagandas, mas 
chega para o eleitorado dele. O 
cara que gosta de arma vai rece-
ber uma propaganda direcionada 
para isso, já o que é contra o 
aborto vai receber outra que lhe 
agrade”.

“Esse nível de comunicação 
levou o mundo a dois exemplos 
que acenderam uma luz de alerta 
sobre o uso de dados. Um de-
les foi o Brexit, feito através de 
análise de dados do Facebook 
e construído com um discurso 
exatamente como aquelas pes-
soas queriam ouvir. 
Outro caso foi a 
eleição de Trump 
(EUA), que tam-
bém utilizou de 
dados para fazer 
a sua campanha, 
falando exata-
mente o que os 
eleitores queriam 
ouvir”.
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• Willian deve voltar de 
lesão em uma semana, 
mas ainda é desfalque 
para o próximo jogo do 
Corinthians. O meia se 
lesionou contra o Flumi-
nense no mês passado.

• Gustavo Scarpa voltou 
a atuar bem e é o atleta 
com maior número de 
passes para gols no ano. 
O meia do Palmeiras fez 
8 gols na temporada e 
deu assistência para ou-
tros 22.

• Mal momento do São 
Paulo aproxima a equipe 
da zona de rebaixamen-
to. O time está em 14º 
colocado no campeonato 
e apenas 5 pontos de 
distância do Z-4.
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO

Amanhã - 17h

Atlético-GO x Santos
Goiânia

Amanhã - 21h

Corinthians x Cuiabá
Neo Química Arena

x

x

4.
Poesia do 
ABC

motivos de existir
há vários modos de morrer 
morre-se por dentro e por fora
a cada minuto a cada espaço de tempo
nos pensamentos escondidos no íntimo 
nos pequenos dizeres do espírito
na embriagues que envolve os caminhos
na voz escondida que grita no útero 
nas mãos a desarraigar vidas
nos poderes que emanam dos palácios 
dos guetos nos morros e  nos quartéis
feito soldadinhos de chumbo ou anarquistas 
há vários modos de morrer
como herói à espera de glória 
no embate com a polícia
nas esquinas entrincheiradas da vida 
pelas próprias mãos
morre-se  de um salto a longa distância
pela violência de uma bala perdida
por uma picada de abelha ou da sucuri faminta 
de uma quebradura exposta ou a inveja interna 
afinal morre-se de morte morrida 
sem explicação por complicação         
mal súbito ou susto
por falência dos periféricos    
por múltiplas causas desconhecidas
morre-se  ou atravessa-se [...]            
vagueia sem rumo ao desconhecido 
cosmos   encíclico em si mesmo
morre-se como poeira para alimentar as espécies
como voluntário para experiência divina
a todo tempo nos transformamos       
voltamos do limbo e sequer notamos
que retornamos renascidos

Luiz D 
Salles nasceu 

em 04/02/1956, 
em Aparecida (SP). 

Hoje mora em 
Diadema. É escritor, 

compositor, fotógrafo, 
artista visual, 

produtor cultural e 
ex-metalúrgico do 

ABC. Autor do livro 
Alguns Poemas, pelo 

coletivo Dulcinéia 
Catadora 2013, tem 
poemas publicados 
em antologias, sites 
e revistas literárias. 
Seu trabalho pode 

ser conferido no site: 
luizdsalles.com.br

Música Jamaicana 
Tributo Peter Tosh
O Sesc Santo André recebe uma apresentação em tributo ao 
cantor Peter Tosh que será interpretada por David Hubbard 
e QG Imperial, com a participação de Mariana Peralta. Hoje 
às 21h e amanhã às 20h. Ingressos custam R$ 40 e podem ser 
comprados no site do Sesc ou na bilheteria. Rua Tamarutaca, 
302. Tel. 4469-1200.

Cinema
Cine Buzina
Uma nova edição do Cine Buzina está sendo realizada no Sambó-
dromo do Anhembi. Os 36 filmes podem ser assistidos até o dia 5 
de dezembro de maneira gratuita, basta reservar seu ingresso no 
site sympla.com.br. Na programação estão vários filmes que foram 
recordes de bilheterias como O Coringa, Scooby-Doo, Mulher-Ma-
ravilha e Star Wars 9. A novidade do Cine Buzina é que pedestres e 
ciclistas também poderão assistir aos filmes.

Viva a diversidade
Festival Mix Brasil
A 29ª edição do “Festival Mix Brasil”, considerado um dos maio-
res eventos culturais de celebração à diversidade e à comunidade 
LGBTQIA+ na América Latina, está com programação nos for-
matos online e presencial. Até 21 deste mês tem cinema, teatro, 
música, literatura, bate-papos e mais. Confira programação: 
mixbrasil.com.br.

edu guimarães


