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TRABALHADORES MAIS 
QUALIFICADOS
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Sindicato entrega diploma aos alunos dos cursos 
em parceria com o Senai na Escola ‘Dona Lindu’. 

“O trabalhador busca se qualificar e nós 
estamos fazendo nossa parte”, Marquinhos. 
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PEC do Calote
A Câmara aprovou a PEC do 
Calote após o anúncio do Au-
xílio Brasil permanente. Para 
a oposição, o novo programa 
tem apenas propósito eleitoral.

Comprovante de vacina
O ministro Barroso do STF 
informou que o controle de 
comprovante de vacinação 
contra covid-19 de quem qui-
ser entrar no Brasil deve ser 
feito pelas companhias aéreas.

Eleições de 2022
A pesquisa feita pelo Ipec 
mostrou que o ex-presidente 
Lula está com quase 50% das 
intenções de voto. O atual 
presidente tem rejeição de 
70% da população.

Mortos pela polícia
A Rede de Observatórios da 
Segurança apontou que 82% 
das mais de 2.600 vítimas da 
polícia são negras. Uma pes-
soa negra é morta pela polícia 
a cada 4 horas.
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Notas e recados

2021 vai terminan-
do sem deixar sauda-
des. Claro que temos 
coisas boas a comemo-
rar; a principal delas 
é, sem dúvida, a vaci-
na contra a Covid-19, 
cujas doses foram pro-
duzidas aos bilhões em 
tempo recorde.  Viva a 
ciência e abaixo Bolso-
naro e seus negacionis-
tas anticiência!

Tirando isto, foi um 
ano duríssimo para os 
trabalhadores. Bolso-
naro continua insistin-

do em sua (de)forma 
trabalhista, cuja fina-
lidade é suprimir mais 
e mais direitos dos tra-
balhadores brasileiros. 

A pressão da CUT 
e das demais centrais 
sindicais foi essencial 
para que o Senado re-
jeitasse a MP 1045, an-
tes aprovada pela Câ-
mara dos Deputados 
de Arthur Lira, uma 
espécie de coronel que 
manda e desmanda 
na casa, graças ao di-
nheiro fácil entregue 

aos deputados do Cen-
trão, abastecidos pelo 
chamado “orçamento 
secreto”. 

Enfrentamos tam-
bém as consequências 
danosas da Reforma 
Previdenciária, que 
suprimiu garantias dos 
segurados do INSS. 

O desemprego con-
tinua alto (mais de 13 
milhões de trabalha-
dores). A fome voltou 
com toda a força; hoje 
o país se depara com 
mais de 20 milhões de 

pessoas nesta condição 
de maneira permanen-
te. A violência (sobre-
tudo contra mulheres 
e negros) só cresce. 
A inflação e a carestia 
estão fora de controle. 
Chega! Nem precisa 
falar mais...

A coisa só não foi 
mais grave, por conta 
da onda de solidarie-
dade do povo diante 
das tragédias. O brasi-
leiro é que está ajudan-
do seus irmãos, pois 
deste (des)governo 

nada se espera de bom. 
Mas, não podemos 

perder a esperança. 
2022 vem aí e será o 
ano da mudança. 

Só me permitam 
um desabafo: que des-
ta vez nossos compa-
nheiros tenham juízo 
e façam as escolhas 
certas. Não podemos 
errar de novo! 

A esperança do 
povo vai renascer!

Bom Natal!  Um 
2022 de esperança e 
de mudança!
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MAIS UM ANO DE RESISTÊNCIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA METAL-
TORK INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. E GENERAL FIX INDUSTRIA E COMERCIO 
DE AUTO PECAS LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa 
METALTORK INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. e GENERAL FIX INDUSTRIA 
E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA., inscritas no CNPJ sob os números 59.160.069/0001-25 e 
11.610.885/0001-67, ambas com endereço na Rua Brejauva, 400, Vila Santa Rita, Diadema – SP, CEP: 09950-
630, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 16 (dezesseis) do mês de dezembro 
de 2021 (quinta-feira), entre 09h00 e 16h00 horas. Considerando que o país enfrenta a pandemia do coro-
navírus, e que para conter a disseminação da COVID-19 o Ministério da Saúde recomenda o isolamento 
social com a permanência das pessoas em suas residências, não é possível realizar a assembleia presencial, 
mas apenas por meio telemático, portanto com processo de deliberação em plataforma digital (internet). 
A ordem do dia será:  a) apresentação de proposta para celebração de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
estabelecendo a adequação da jornada de trabalho em três turnos, com sábados alternados e com redução 
do intervalo intrajornada; b) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho 
Específico” e Aditivos; c) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O link para acesso à 
assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 09h00 e 16h00 horas deste dia, é: 
assembleia.smabc.org.br, que poderá ser acessado pelo endereço: www.smabc.org.br. Encerrado o processo de 
votação eletrônica, os votos serão apurados e o resultado publicado no site do sindicato, no mesmo endereço 
eletrônico, em até um dia útil imediatamente posterior ao da assembleia. Diadema - SP, 14 de dezembro de 
2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA 
PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA PARKER 
HENNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca 
todos os trabalhadores na empresa PARKER HENNIFIN INDÚS-
TRIA E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 
54.823.455/0029-37, com endereço na Av. Antônio Piranga, 2788, 
Canhema, Diadema-SP, CEP 09942-000, a participarem da Assembleia 
Específica, que será realizada no dia 17 (dezessete) do mês de dezembro 
de 2021 (sexta-feira), às 14h00 da tarde. A assembleia, que será presen-
cial 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) participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) 
discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso 
essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à celebração 
da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sin-
dicalizados ou não, da empresa; c) autorização para a diretoria celebrar 
o respectivo acordo coletivo de trabalho e/ou aditamento; d) outros 
assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 
15 de dezembro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

A Sede e as Regionais estarão fe-
chadas a partir da sexta-feira, 17, às 
12h. As atividades serão retomadas 
no dia 17 de janeiro, às 9h.

Plantão
Entre os dias 20 e 22, 27 e 29 de 

dezembro haverá plantão na Sede, 
das 9h às 18h, com retorno no dia 
03 de janeiro. Mais informações, 
pelo telefone 4128-4200.

A Tribuna Metalúrgica volta a 
circular no dia 18 de janeiro. 

Boas Festas! 

Expediente 
de final de ano
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Sindicato e trabalhadores 
seguem ampliando qualificação 

profissional, enquanto cobram 
política para a indústria 

ALUNOS DOS CURSOS 
EM PARCERIA COM 
O SENAI RECEBEM 

DIPLOMA NA ESCOLA 
“DONA LINDU” 

“Sabemos da 
importância de um 

aprendizado na Escola 
Dona Lindu, agrega 
muito ao currículo”

“O trabalhador busca 
se qualificar e nós 

estamos fazendo 
nossa parte”

“A indústria brasileira 
está jogada às traças”
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O Sindicato realizou na 
noite da última terça-
-feira, 14, na Regional 

Diadema, a cerimônia de for-
matura dos alunos dos cursos 
em parceira com o Senai da 
Escola Livre para Formação 
Integral “Dona Lindu”.  

Receberam os diplomas 
alunos distribuídos em nove 
modalidades de cursos: au-
xiliar administrativo, dese-
nhista de mecânica, eletricista 
instalador, informática pacote 
office, inspetor de qualidade, 
matemática aplicada à me-
cânica, metrologia aplicada à 
mecânica, operador de logís-
tica/logística reversa e leitura 
e interpretação de desenho. 
Este ano o número de vagas foi 
reduzido devido à pandemia. 

A cerimônia contou com 
a presença de dirigentes do 
Sindicato e da coordenadora 
de relacionamento com a in-
dústria, Fabíola Felix Manzan, 
representando o Senai. 

O coordenador da Escola 
e da Regional Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, Marcos 

Paulo Lourenço, o Marqui-
nhos, destacou a importância 
da data e da retomada dos 
cursos que ficaram suspensos 
para evitar a proliferação do 
coronavírus. 

“Foi uma alegria ver os alu-
nos se formando, todos con-
tentes por estarem lá concluin-
do um curso que ficou parado 
durante um longo período. 
Voltamos estabelecendo uma 
nova parceria com o Senai, o 
que possibilitou oferecer mais 
opções”. 

Reforço no currículo 
“Sabemos da importância 

de um aprendizado na Escola 
Dona Lindu, agrega muito 
ao currículo. Nos deparamos 
com a indústria sem políticas 
públicas e estamos correndo 
atrás. O trabalhador busca 
se qualificar e nós estamos 
fazendo nossa parte, que é dar 
qualificação para o metalúrgi-
co e para a sociedade”, destacou 
Marquinhos. 

 Indústria sucateada
“O governo atual não liga 

para indústria, acha que me-
lhoria é tirar direitos da classe 
trabalhadora, não faz nada 
além disso. A indústria brasi-
leira está jogada às traças, toda 
vez que vai falar de indústria, 
ao invés de falar de desenvolvi-
mento e apoio, o governo fala 
em tirar direito do trabalha-
dor”, criticou o dirigente. 

Sindicato que vai além
O coordenador da escola 

finalizou destacando a dimen-
são do Sindicato. “Esse é um 
Sindicato muito grande, du-
rante a formatura essa dimen-
são ficou ainda mais evidente. 
Foi uma noite muito bonita, 
esperamos que esses profissio-
nais possam conquistar boas 
vagas no mercado de trabalho 
e que a nossa indústria seja 
fortalecida novamente”.

Aulas em 2022
As aulas no próximo ano 

iniciam em 19 de janeiro. O 
resultado do processo seletivo 
está disponível no blog: smabc.
org.br/escola. O atendimento 
da secretaria da escola se en-
cerra no próximo dia 17, às 
15h, e retorna dia 17 de janeiro, 
a partir das 9h. 
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Na manhã de ontem, os 
Metalúrgicos do ABC entre-
garam ao padre Julio Lan-
cellotti sua kombi reformada. 
A ação é uma continuidade da 
doação feita pelo Sindicato no 
final de julho deste ano. 

Naquela ocasião, por meio 
de uma vaquinha, foi com-
prada uma kombi seminova 
e entregue à pastoral Povo de 
Rua, comandada pelo padre, 
que atende pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade na 
cidade de São Paulo. 

Com o restante do valor 
arrecadado foi possível re-
formar o veículo, até então 
utilizado pela instituição, que 
não estava em bom estado. A 
vaquinha virtual levantou um 
total de R$ 30.653,86. Os dois 

automóveis serão destinados 
à atividade como distribuição 
de marmitas, cobertores e 
retirada de doações.  

O diretor executivo do 
Sindicato, Carlos Caramelo, 
agradeceu a todos que se 
sensibilizaram com a causa e 
ajudaram com uma quantia 
em dinheiro. “Queremos mais 
uma vez agradecer a toda nos-
sa diretoria, ao Grupo Prerro-
gativas, aos trabalhadores no 
Sindicato, aos parlamentares 
do Partido dos Trabalhadores, 
aos companheiros da base e 
a todos aqueles que percebe-
ram o quando essa doação 
era importante. Sozinho nin-
guém faz nada, estamos de 
parabéns!”.

“Com o valor que sobrou 

nós decidimos fazer a refor-
ma da perua que estava com 
problemas. Agora ela está 
recuperada e de volta à ativi-
dade. A campanha que previa 
a doação de um veículo, na 
verdade está doando dois”. 

O dirigente finalizou des-
tacando a importância da so-
lidariedade em um ano como 
este. “É muito significativo 
para nós terminar este ano 
tão difícil, com essa notícia 
boa. Aliás, em 2021 a palavra 
solidariedade imperou na 
nossa base, isso mostra que 
estamos o tempo todo olhan-
do também para fora da cate-
goria, para aqueles que, assim 
como nós, são trabalhadores e 
merecem ter uma vida digna”, 
finalizou. 

METALÚRGICOS 
DO ABC ENTREGAM 

KOMBI REFORMADA 
AO PADRE JULIO 

LANCELLOTTI


