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Pedido de impeachment
Juristas e a cúpula da CPI 
da Covid apresentaram um 
pedido de impeachment para 
o atual presidente. Já foram 
protocolados outros 143.

Apoiador antidemocrático
A 1ª turma do STF manteve 
a prisão de Zé Trovão, cami-
nhoneiro bolsonarista acusa-
do de incitar atos criminosos 
e violentos no feriado de 7 
de setembro. 

Violência no cárcere
Um terço dos presos no Rio 
de Janeiro alegaram já ter 
sofrido violência durante 
o momento da prisão. A 
maioria dos agressores são 
policiais militares.

Sobrecarga das mulheres
Um estudo feito pela Fiocruz 
apontou que as mulheres 
tiveram mais danos à saúde 
mental na pandemia. 24% 
delas apresentaram sintomas 
de depressão.
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Notas e recados

Sindicato participa da 1ª Conferência 
Municipal de Economia Solidária de Mauá

O diretor de rela-
ções institucionais do 
Sindicato, Carlos Ca-
ramelo, participou, na 
manhã de ontem, da 
cerimônia de abertura 
da 1ª Conferência Mu-
nicipal de Economia 
Solidária de Mauá. O 
encontro promovido 
pela prefeitura foi rea-
lizado no auditório da 
Fama (Faculdade de 
Mauá). 

A programação 
integra a semana de 

atividades em come-
moração ao Dia da 
Economia Solidária, 
celebrado em 15 de 
dezembro. 

O dirigente elogiou 
o comprometimento da 
gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito 
Marcelo Oliveira (PT), 
com o tema.  “É muito 
importante a estratégia 
da prefeitura de dia-
logar e fortalecer esse 
setor, tão importante 
na economia da cidade”. 

“A atividade apontou 
caminhos para o futuro 
de economia solidá-
ria, além de legitimar 
o modelo democrático 
e inclusivo da pauta 
organizada pela gestão 
atual”, prosseguiu.

Caramelo reforçou, 
durante o encontro, 
preocupações relacio-
nada ao futuro do tra-
balho na indústria. O 
dirigente ressaltou a 
atenção do Sindicato 
com trabalhador e des-

tacou a importância de 
capacitar e qualificar os 
profissionais.

“Como será o tipo 
de trabalho e qual o 
perfil de quem vai atu-
ar nesse novo mode-
lo de produção que 
está sendo colocado? 
Sabemos que existem 
dificuldades, pois não 
temos ações de forma-
ção vindas dos gover-
nos federal e estadual. 
Neste sentido, tanto a 
valorização da indús-

tria nacional quanto 
da economia solidária 
é cada vez mais neces-
sária”.

Entre os dias 11 e 15 
deste mês, a prefeitura 
realiza a Feira Regional 
de Economia Solidária. 
O evento será na Praça 
da Paineira, na região 
central de Mauá, e con-
tará com opções de ar-
tesanato, gastronomia, 
agroecologia, literatura 
e atrações artísticas e 
culturais.
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No dia 10 de dezembro de 
1948 foi adotada e proclamada 
pela Assembléia Geral das Na-
ções Unidas a “Declaração Ge-
ral dos Direitos Humanos”, que 
estabelece como fundamento 
da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo, a dignidade, os 
direitos iguais e inalienáveis a 
todos os seres humanos. 

Os Direitos Humanos de-
vem ser estendidos a todos 
“sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião po-
lítica ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento, ou qual-
quer outra condição”. 

Em nosso país, vivemos 
uma situação extremamente 
preocupante em que os direi-
tos humanos são permanente-
mente violados. Entre outras, 
as violações se dão nas arbi-
trariedades e violência come-
tidas cotidianamente contra a 
população negra, as mulheres 
e a população LGBTQIA+; 
no extermínio de populações 
indígenas; na ampliação da 
prática de trabalho análogo à 
escravidão. 

Além disso, vivemos o fla-

gelo da fome e da exclusão 
social de milhões de brasi-
leiros contrariando o artigo 
25 da Declaração que afirma: 
“todo ser humano tem direito 
a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e à sua família 
saúde, bem-estar, inclusive ali-
mentação vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis...”. 

A Reforma da Previdên-
cia aprovada em 2019 é uma 
séria ameaça para as futuras 
gerações que não terão acesso 
à aposentadoria e às condições 
dignas de vida na velhice. A 

Reforma Trabalhista de 2017 
atenta contra a Convenção 98 
da OIT que estabelece regras 
de proteção aos direitos de 
trabalhadores e a negociação 
coletiva, que faz parte dos 
Direitos Fundamentais da 
Organização Internacional do 
Trabalho, considerados direi-
tos humanos universais. Mais 
do que nunca, precisamos 
denunciar as violações dos 
direitos humanos que atingem 
principalmente a população 
mais carente em nosso país e, 
sobretudo, combater as causas 
dessa barbárie.
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ATUALIZE SEU 
CADASTRO 

PARA ACESSAR 
OS BENEFÍCIOS

ATUALIZANDO 
ATÉ ESTA 

SEXTA, 10/12, 
VOCÊ GARANTE 

UM BRINDE 
EXCLUSIVO!

A atualização 

pode ser feita 

de forma virtual 

pelo aplicativo 

‘Metalúrgicos do 

ABC’ ou pelo site 

www.smabc.org.br. 

Não fique de 
fora, filie-se 
ao Sindicato 
e venha 
fortalecer 
a luta dos 
Metalúrgicos 
do ABC.

AINDA NÃO 
É SÓCIO?

Para ser uma empresa conveniada, encaminhe e-mail com a solicitação para: 
convenios@smabc.org.br

CLUBE DE CAMPO E 
COLÔNIA DE FÉRIAS

E muito mais

*um brinde (caneca ou squeeze) por CPF.



O Clube de Campo dos Me-
talúrgicos do ABC estará fecha-
do nos sábados 25 de dezembro 
e 1º de janeiro com reabertura 
nos domingos seguintes, dias 
26 e 2.  O horário de funcio-
namento é das 8h às 18h. Os 

protocolos de higiene e limpeza 
para a evitar a disseminação do 
coronavírus continuam sendo 
seguidos. É obrigatório o uso 
de máscaras nas áreas comuns.

Quadras, quiosques, play-
ground e piscina estão libera-

dos. A lanchonete estará aberta. 
A entrada para convidados 
(não sócios) custa R$ 15. O 
pagamento é somente em di-
nheiro. Informações pelo tele-
fone (11) 9 4335-9433 e e-mail 
clube@smabc.org.br.

Funcionamento 
do Clube de 

Campo

COMPANHEIROS NA DURA REJEITAM PROPOSTA 
DE PLR E APROVAM AVISO DE GREVE

sexta-feira, 10 de dezembro de 20214.

• As at le tas do Corin-
thians bateram a equipe 
do São Paulo e foram 
campeãs do Campeo-
nato Paulista. A equipe 
feminina do Corinthians 
ganhou 3 títulos no ano.

• O Santos  renovou o 
con t ra to  do  go l e i r o 
João Paulo até a tem-
porada de  2026.  O 
atleta teve sondagens 
de outros clubes, mas 
optou por ficar no time 
da Vila. 

• O empresário do za-
gueiro Arboleda, do 
São Paulo, crit icou a 
demora do clube para 
apresentar uma reno-
vação de contrato que 
vai até junho de 2022.

• O meia do Palmeiras, 
Ma theus  Fe rnandes , 
trocou as férias do time 
para atuar com o elen-
co reserva. O jogador 
busca atingir uma se-
quência de jogos.

• A Fórmula 1 chega a úl-
tima corrida da tempo-
rada com disputa pelo 
título em aberto. Lewis 
Hamilton disputa com 
Max Verstappen o título 
de pilotos de 2021.
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Tribuna Esportiva

Em assembleia realizada na manhã de ontem, os trabalhadores na Dura Au-
tomotive, em Rio Grande da Serra, rejeitaram o valor de PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) apresentado pela direção da fábrica e aprovaram entrega do 
aviso de greve para buscar melhorar a proposta. 

O coordenador da Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Marcos Paulo 
Lourenço, o Marquinhos, destacou que o momento é delicado, já que a empresa, 
assim como muitas autopeças da base, vem sofrendo paradas na 
produção devido à crise dos semicondutores. Porém reforçou 
que com união será possível encontrar um caminho viável para 
resolver o impasse. 

“A falta de semicondutores afeta diretamente nossas negocia-
ções, pois tem havido paradas nas montadoras, há trabalhadores 
em layoff e isso influencia quando sentamos para negociar. O momen-
to requer muito esforço para conseguir um resultado que contemple o 
que os companheiros querem e merecem. Temos que ser criativos nessas 
horas para sair desse impasse.  Unidos vamos conseguir achar o caminho”. 

O aviso será entregue hoje, após a entrega a direção da Dura tem 48 horas para 
procurar o Sindicato antes que seja deflagrada a greve. 


