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ANTIRRACISTA
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Metalúrgicos do ABC 
participam da 18ª 

Marcha da Consciência 
Negra em São Paulo 

foto: adonis guerra
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Enem 2021
Em meio à crise no Inep, a 
primeira prova do Enem foi 
realizada no último domingo. 
Essa edição foi a com o menor 
número de inscritos nos últimos 
15 anos.

Renda brasileira
A renda média dos brasileiros 
caiu e é a menor desde 2012. 
Segundo pesquisa do IBGE, a 
queda do rendimento dos tra-
balhadores começou a crescer 
em 2019.

Eleições no Chile
Gabriel Boric, candidato da 
coalizão entre a Frente Ampla 
e o Partido Comunista, foi para 
o segundo turno. O líder estu-
dantil obteve 25,80% dos votos.

Desaparecido 
O assessor do Sindicato em 
Diadema, Serginho, procura 
pelo tio, Aluísio, 79 anos. Ele 
saiu de casa na terça-feira, 16. 
Vestia chinelo, calça preta e blu-
sa escura. É portador de Alzhei-
mer. Quem tiver informações, 
entre em contato: 97378-9956.

fotos: divulgação

Notas e recados

Brasil tem 
a 4ª maior 

taxa de 
desemprego 

do mundo 
entre 44 

países

O desemprego no Brasil é 
mais que o dobro da taxa média 
global, o mais alto entre as na-
ções do G20 e o 4º maior entre 
44 países. É o que aponta o es-
tudo da agência de classificação 
Austin Rating. Os dados foram 
compilados entre países que di-
vulgaram informações relativas 
ao terceiro trimestre.

A taxa de desemprego per-
manece elevada, no patamar de 
13,2% no trimestre até o fim de 
agosto, atingindo 13,7 milhões 
de brasileiros. O índice, que 
estava perto de 12% antes do 
início da pandemia, saltou para 
14,7% no primeiro trimestre 
deste ano. Segundo a Austin Ra-
ting, somente Grécia, Espanha e 
Costa Rica registraram taxas de 
desemprego mais altas do que 
o Brasil.

Piora das expectativas 
A taxa média de desemprego 

do Brasil no ano passado foi de 
13,5%, a maior da série iniciada 
em 2012. O FMI (Fundo Mone-
tário Internacional), projeta uma 
taxa média de 13,8% em 2021, o 
que faria o país terminar o ano 
com o 14º pior desemprego do 
mundo. Mas diante da desace-
leração da economia brasileira, 
a posição do Brasil no ranking 
global pode piorar ainda mais.

Com informações do 
PT.org e do G1
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A população saiu às ruas 
no Brasil e no exterior no 
sábado, Dia da Consciência 
Negra, para mostrar sua re-
sistência e denunciar os im-
pactos negativos causados 
pela condução do governo 
que são sentidos em maior 
dimensão pela população 
negra. Ao longo de todo o 
dia, mais de 120 atos foram 
registrados.  

Na Avenida Paulista, os 
Metalúrgicos do ABC mar-
caram presença na 18ª Mar-
cha da Consciência Negra 
de São Paulo e uniram-se 
aos demais movimentos so-
ciais, sindicais, partidários, 
estudantil e negro na luta 
antirracista. 

“Os atos no Brasil inteiro 
demonstram como a questão 
racial é tratada no nosso país, 
infelizmente ainda existe um 
preconceito muito forte con-
tra o negro. Para quem acha 
que não existe, é só olhar 

os números da população 
carcerária, dos assassinatos, 
da repressão policial, é uma 
questão preocupante”, de-
clarou o secretário-geral do 
Sindicato, presente no ato, 
Moisés Selerges. 

O dirigente destacou ain-
da que a dívida que o Brasil 
tem com essa população é 
muito grande e que talvez 
nunca seja equacionada. 
“Essa dívida não se paga 
só com as cotas raciais ou 
outras políticas, que in-
clusive não existem agora, 
temos que fazer muito. Mas 
mesmo que fizermos muito, 
acredito que não pagará o 
que o povo negro sofreu e 
segue sofrendo”. 

Comissão 
de Igualdade Racial 

“Estivemos presentes no 
ato com um grande grupo 
de trabalhadores, orques-
trados e guiados pelo sen-

timento de mudança. Por 
meio da sua Comissão de 
Igualdade Racial e Comba-
te ao Racismo, o Sindicato 
mostra o quanto a cada dia 
seus dirigentes, militantes 
e lideranças de diversas 
vertentes estão em uma 
única voz contra o racismo. 
Ao contrário do que eles 
pensam, o gigante nunca es-
teve adormecido, declarou o 
coordenador da Comissão, 
Carlos Alberto Queiroz 
Rita, o Somália. 

Arte como marca 
de resistência

Na Paulista, movimentos 
culturais negros lembraram 
que a arte é uma forma de 
resistência e promoveram 
roda de capoeira, música e 
dança. Além disso, os ma-
nifestantes referenciaram 
os mais de 611 mil mortos 
pela Covid-19, carregando 
cartazes, cruzes e bandeiras.

Metalúrgicos do ABC 
participam de manifestação 

na Paulista e reforçam o coro 
pelo fim deste governo racista 

fotos: adonis guerra
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DIA DA CONSCIÊNCIA 
NEGRA É MARCADO 
POR MAIS DE UMA 

CENTENA DE ATOS NO 
BRASIL E NO EXTERIOR 
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• A 5 dias da final da Li-
bertadores o Palmeiras 
passou por altos e bai-
xos antes da decisão. O 
Verdão, que vinha de 6 
vitórias, perdeu os últimos 
3 jogos.

• A equipe feminina do Co-
rinthians derrotou o time 
Santa Fé da Colômbia 
e conquistou a Liberta-
dores. Essa é a terceira 
Libertadores das atletas 
do Timão.

• O São Paulo terá uma 
sequência de jogos contra 
os rivais diretos na luta 
contra o rebaixamento. 
O Tricolor encara 3 dos 
4 times que estão no Z-4.

• Depois de 7 anos de espe-
ra, o bicampeão da Fór-
mula 1, Fernando Alonso, 
voltou a subir no pódio. 
O piloto espanhol chegou 
em 3° no Grande Prêmio 
do Catar.
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO

Amanhã - 21h30

Palmeiras x Atlético Mineiro
Allianz Parque
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SINDICATO DEBATE OS EFEITOS DE QUATRO 
ANOS DA REFORMA TRABALHISTA

A reforma Trabalhista, 
aprovada no governo Temer, 
completou quatro anos de 
vigência no último dia 11. Ao 
contrário do que afirmavam 
os apoiadores da reforma 
na época, a mudança não 
cumpriu suas promessas de 
criação de empregos. Pelo 
contrário, apresentou como 
resultado um retrocesso nas 
condições de trabalho, rebai-
xou as remunerações médias, 
com impacto negativo na 
economia do país. 

Para debater os efeitos 
nefastos da reforma, o secre-
tário-geral do Sindicato, Moi-
sés Selerges, conversa com a 
economista e coordenadora 
de Pesquisas e Tecnologia do 
Dieese, Patrícia Pelatieri, na 
live que vai ao ar hoje, às 18h. 
Toda a categoria está convi-
dada a assistir, participar e 
tirar dúvidas. 

Mais desemprego, 
informalidade 
e menos justiça 

Dados do IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística) mostram que o 
desemprego hoje está maior. 
No trimestre terminado em 
julho de 2021, a taxa de deso-
cupação ficou em 13,7%. Esse 
número é quase dois pontos 
percentuais a mais que os 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ES-
PECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES 
NA EMPRESA HYPERION MATERIALS & TECHNO-
LOGIES DO BRASIL

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC 
convoca todos os trabalhadores na empresa HYPERION 
MATERIALS & TECHNOLOGIES DO BRASIL, ins-
crita no CNPJ sob o número 30.288.018/0001-00, com 
endereço na Avenida Casa Grande, 850 - Casa Grande, 
Diadema - SP, 09961-350, a participarem da Assembleia 
Específica, que será realizada no dia 25 (vinte e cinco) do 
mês de novembro de 2021 (quinta-feira), às 14:00 da tarde. 
A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas depen-
dências da empresa, observará medidas de prevenção à 
COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 
1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras pelos 
mesmos. A ordem do dia será: a) deliberações proposta 
de Participação de Lucros e Resultados; b) deliberações 
sobre a instituição do banco de horas; c) autorização para 
a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de traba-
lho e/ou aditamento; d) outros assuntos de interesse dos 
trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 18 de novembro 
de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHA-
DORES NA EMPRESA RESIL COMERCIAL 
INDUSTRIAL LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO 
ABC convoca todos os trabalhadores na empresa 
RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o número 68.124.858/0001-00, com 
endereço na Avenida Prestes Maia, 791- Jardim Das 
Nações, Diadema - SP, 09930-900, a participarem da 
Assembleia Específica, que será realizada no dia 23 
(vinte e três) do mês de novembro de 2021 (terça-
-feira), às 08h30 da manhã. A assembleia, que será 
presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, 
observará medidas de prevenção à COVID-19, como 
distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre 
os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A 
ordem do dia será: a) deliberações sobre Férias Coleti-
vas; b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo 
acordo coletivo de trabalho e/ou aditamento; c) outros 
assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. 
Diadema - SP, 18 de novembro de 2021. Wagner Fir-
mino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHA-
DORES NA EMPRESA MICROMAR INDÚSTRIA 
E COMERCIO LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO 
ABC convoca todos os trabalhadores na empresa 
MICROMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o número 53.168.142/0001-29, 
com endereço na Avenida Marginal ao Corrego da 
Serraria, 168 - Conceição, Diadema - SP, 09980-390, 
a participarem da Assembleia Específica, que será 
realizada no dia 30 (trinta) do mês de novembro de 
2021 (terça-feira), às 09:00 da manhã. A assembleia, 
que será presencial e ocorrerá nas dependências da 
empresa, observará medidas de prevenção à CO-
VID-19, como distanciamento social de no mínimo 
1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras 
pelos mesmos. A ordem do dia será: a) deliberação 
sobre o vale transporte; b) autorização para a diretoria 
celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/ou 
aditamento; c) outros assuntos de interesse dos traba-
lhadores na empresa. Diadema - SP, 19 de novembro 
de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

4.

11,8% registrados no último 
trimestre de 2017. No perío-
do, o total de desempregados 
subiu de 12,3 milhões para 
14,1 milhões.

Ainda segundo o IBGE, 
no trimestre encerrado em 

outubro de 2017, antes das 
novas regras, a taxa de in-
formalidade era de 40,5%. 
Entre maio e julho de 2021, 
a proporção de pessoas ocu-
padas trabalhando na infor-
malidade ficou em 40,8%.

Outro retrocesso foi em 
relação às dificuldades de 
aceso à Justiça do Traba-
lho. Em 2020, a Justiça do 
Trabalho recebeu 2.867.673 
processos, uma queda de 
27,7% em relação a 2017.


