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RETOMADA DA 
INDÚSTRIA É 
URGENTE

Metalúrgicos do abc assumem 
protagonismo em debate 

com poder público, iniciativa 
privada, entidades comerciais, 

universidades e governo 
do Estado para recuperar 

economia da região.
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Financiando desmatadores
O BNDES financiou fazen-
deiros que já foram pegos 
desmatando a Amazônia. 
Os empréstimos foram desti-
nados para comprar tratores 
e máquinas agrícolas.

Erros no Enem
A União Nacional dos Estu-
dantes denunciou que notas 
de diversos vestibulandos 
estão erradas. A UNE pediu 
que o Inep esclareça os erros 
do Enem.

Racismo condenado
O Tribunal de Justiça do RJ 
condenou na semana pas-
sada o supermercado Assai, 
por um caso ocorrido em 
2019 quando um segurança 
abordou uma criança negra 
com um mata-leão. 

Crimes contra a humanidade
O Tribunal de Haia recebeu 
o relatório da CPI da Covid. 
A corte investigará o rela-
tório e Bolsonaro pode ser 
acusado de crime contra a 
humanidade.
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Notas e recados

Governo cria programa que estimula desmatamento 
e condições de trabalho análogas à escravidão

Com informações CUT 

O  d e c r e t o  N ° 
10.966, publicado on-
tem, 14, instituiu o 
Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento da 
Mineração Artesanal 
em Pequena Escala 
(Pró-Mapa). Segundo 
o texto, o termo “mi-
neração artesanal de 
pequena escala” signi-
fica extração de subs-
tâncias garimpáveis. 
Porém, a proposta na 
realidade ataca o meio 
ambiente e aprofunda 
as condições análogas 
à escravidão dos ga-

rimpeiros na região 
amazônica. 

Para entidades e 
movimentos popu-
lares que atuam no 
tema da mineração, 
o objetivo de fato é 
incentivar o garimpo 
e orientar as ações 
na região da Ama-
zônia Legal. "O de-
creto atende apenas 
os interesses do atual 
governo e, em parti-
cular, dos empresários 
que estão financiando 
o garimpo ilegal aqui 
na região amazônica", 

criticou Isabel Cristi-
na, integrante da co-
ordenação nacional 
do MAM (Movimento 
Pela Soberania Popu-
lar na Mineração) e 
membro do Coletivo 
Baixo Amazonas/Ta-
pajós.

Aumento na 
mineração 

Uma pesquisa feita 
pelo Ipam (Instituto de 
Pesquisa Ambiental da 
Amazônia) registrou 
que 94% das atividades 
de garimpo estão con-

centrados no bioma 
amazônico, sendo que 
desse número, me-
tade ocorre em áreas 
protegidas. Entre os 
anos 1985 e 2020 a 
área de mineração no 
país cresceu mais de 
6 vezes.

Alerta de 
desmatamento 

A Amazônia Legal 
no mês de janeiro de 
2022 registrou a maior 
área com alerta de des-
matamento desde o 
ano de 2016, foram 

430,44 km² no primei-
ro mês do ano, número 
419% maior do que 
no mesmo período no 
ano passado. 

O que é a 
Amazônia Legal?

É  uma áre a  de 
5.217.423 km², que 
corresponde a 61% do 
território brasileiro. 
Além de abrigar todo o 
bioma Amazônia bra-
sileiro, ainda contém 
20% do bioma Cerra-
do e parte do Pantanal 
matogrossesense.
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Conversa técnica 
na Agência de 

Desenvolvimento 
reuniu poder 

público, iniciativa 
privada, entidades 

comerciais, 
universidades 
e a Secretaria 

Estadual de 
Desenvolvimento 

Econômico

SINDICATO DEBATE ESTRATÉGIAS PARA 
RETOMADA ECONÔMICA E INDUSTRIAL NA REGIÃO 

.3
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Os Metalúrgicos do 
ABC estão presentes 
como protagonistas 

no debate sobre a retomada 
econômica da região. A reunião 
realizada na manhã de ontem 
no Consórcio Intermunici-
pal Grande ABC, convocada 
pelo presidente da Agência de 
Desenvolvimento Econômico, 
Aroaldo Oliveira da Silva, dire-
tor executivo do Sindicato, dis-
cutiu estratégias para a indústria 
com representantes do poder 
público, iniciativa privada, en-
tidades e universidades. 

No encontro, que integra o 
programa Avança ABC, foi as-
sinado protocolo de intenções 
entre a Agência de Desenvolvi-
mento e a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômi-

co. O objetivo é unir esforços 
voltados ao fortalecimento do 
desenvolvimento econômico, 
por meio de ações de emprega-
bilidade, qualificação técnica e 
profissional, empreendedoris-
mo, ciência, tecnologia e ino-
vação nos municípios do ABC. 

“O Sindicato sempre teve 
essa preocupação regional com 
o envolvimento de todos os 
atores, desde o poder público, 
os trabalhadores e as univer-
sidades. Nós assumimos essa 
agenda com o compromisso 
de organizar essa retomada”, 
destacou Aroaldo. 

O dirigente lembrou que 
essa retomada é urgente no pós 
pandemia, porém reforçou que 
a economia brasileira já estava 
mal antes da Covid 19. “A eco-
nomia brasileira está em franga-
lhos por conta da falta de uma 
política econômica e industrial 
mais consistente no país. Nós 
organizamos essa atividade 
para escutar todos os setores 
envolvidos e para nos conectar 
com o governo do estado de 
São Paulo com o objetivo de 
moldar as políticas conforme as 
necessidades da região”.  

Polo produtor
“O ABC é um polo im-

portante no setor automoti-

vo, químico, petroquímico, 
no setor de plástico é preciso 
aprofundar a discussão sobre 
esses polos. Outro debate que 
precisa estar no centro é o da 
inovação para que a indústria 
não fique fora do mercado e 
possa atender às principais de-
mandas. Nosso foco também 
está na importância de aden-
sar a formação mais técnica e 
também a mais cidadã para os 
trabalhadores”. 

Necessidades 
Os secretários municipais 

apontaram a necessidade de 
que as políticas de desenvolvi-
mento econômico sejam feitas 
de forma integrada com ou-
tras pastas como Assistência 
Social, Mobilidade Urbana, 

Habitação, Saúde, entre ou-
tras. Além disso, reforçaram 
que é preciso investir em 
capacitação e em políticas de 
empregabilidade com a quali-
ficação da mão de obra. 

O encontro contou com 
painéis temáticos divididos em 
diferentes eixos: Arranjos Pro-
dutivos Locais (APLs), Polos de 
Desenvolvimento, Sistema Pau-
lista de Inovação, Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, Banco 
do Povo, Empreenda Rápido, 
Políticas de Empregabilidade 
e Educação (Univesp, Ensino 
Técnico, Ensino Tecnológico e 
Universidades).  

A sequência da atividade 
será realizada no próximo dia 
22 para traçar um diagnóstico 
dos desafios da região.
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• O time feminino do Co-
rinthians conquistou a 
Supercopa do Bras i l 
após vencer o Grêmio. 
As meninas do Timão 
conquistaram 11 títulos 
nos últimos 6 anos.

• O atacante Calleri, do 
São Paulo, se aproximou 
da marca de gols que al-
cançou no ano passado. 
O argentino já fez 3 gols 
no ano, 2 a menos do 
que em 2021.

• O meia Ricardo Goulart 
marcou seu primeiro gol 
com a camisa do Santos. 
O camisa 10 es tava 
press ionado após os 
resultados ruins do time 
da Vila Belmiro.

• Um torcedor com tatu-
agens nazistas foi reti-
rado da arquibancada 
durante jogo pelo Cam-
peonato Gaúcho, no RS, 
após protestos de outros 
torcedores. 
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Sindicato conquista 
redução de jornada e 

sábados alternados para 
trabalhadores na Etage

Os Metalúrgicos do ABC 
negociaram um acordo de re-
dução de horas e alternância 
aos sábados para os trabalha-
dores na Etage, em São Ber-

nardo. Os companheiros 
aprovaram a proposta 

por unanimidade du-
rante a assembleia 
realizada na última 
quinta-feira, 10.

O acordo per-
mitiu redução da 
jornada semanal 
dos trabalhadores. 
Com a mudança, 

haverá redução no 
horário de refeição 
e antecipação no 
horário de saída. 

“Os companhei-
ros da Etage saíam 
muito tarde, então 

sugerimos que houvesse essa 
diminuição no horário de 
refeição para que eles pudes-
sem ir para suas casas mais 
cedo. Com isso conseguimos 
estruturar uma nova grade de 
horários com jornada menor 
e assim contemplar os anseios 
do pessoal na fábrica”, deta-
lhou coordenador de área, 
Sebastião Gomes de Lima, 
o Tião. 

Sábados alternados
Os sábados alternados 

estavam suspensos na fábrica 
desde o início da pandemia, 
quando a Etage diminuiu os 
turnos de trabalho para evitar 
a contaminação, mas com o 
aumento da vacinação vol-
taram às jornadas normais. 
Atendendo a uma reivindica-

ção do pessoal no chão de fá-
brica, o Sindicato renegociou 
o acordo de trabalho com 
sábados alternados, para que 
os trabalhadores possam ter 
mais tempo livre.

O coordenador afirmou 
que o acordo possibilita mais 
qualidade de vida. “Esse 
benefício de trabalhar em 
sábados alternados faz com 
que o trabalhador não se 
sacrifique tanto e consiga 
ficar mais com a família, 
ter momentos de lazer e 
com isso eles ganham mais 
qualidade de vida. Outras 
empresas da nossa categoria 
deveriam seguir o exemplo e 
aderir ao sistema de trabalho 
em sábados alternados. Os 
trabalhadores merecem esse 
benefício”. 


