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O IPCA teve a maior taxa 
para fevereiro desde 

2016. “A alimentação está 
ficando cada vez mais 

inacessível”, Wellington.
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Revistas vexatórias 
A Fundação Casa extin-
guiu a revista vexatória em 
adolescentes. A instituição 
proibiu o uso de espelhos e 
procedimentos que faziam o 
interno ficar nu.

População esquecida
Abrigos para pessoas em 
situação de rua estão aban-
donados pela prefeitura de 
São Paulo. As condições de 
infraestrutura e higiene dos 
usuários são precárias.

Férias milionárias 
As férias de fim de ano do 
Bolsonaro em Santa Ca-
tarina custaram quase 1 
milhão aos cofres públicos. 
O presidente fez passeios de 
jet ski e foi a um parque de 
diversões.

Lucro gigante
A Petrobras anunciou um lu-
cro de R$ 100 bilhões duran-
te o ano passado. O principal 
fator foi o aumento da receita 
na venda de combustíveis.

fotos: divulgação

Notas e recados

Atualiza,Compa!
Atencao socios e socias

,,s , Quem fez a atualização pode 
retirar sua caneca ou seu squeeze 

na Sede do Sindicato em São 
Bernardo, ou nas regionais em 

Diadema e Ribeirão Pires. 

O prazo para a retirada dos 
brindes da campanha de atualização 

de cadastro foi prorrogado até 

11/03

Mais de 4 milhões de jovens graduados têm emprego informal
A Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domi-
cílio (Pnad-Continua) 
registrou que o número 
de jovens formados que 
fazem bicos ou traba-
lham por conta pró-
pria atingiu a marca de 
4,03 milhões, o maior 
desde 2015. Os dados 
são referentes ao ter-
ceiro trimestre de 2021 
comparados ao mesmo 
período de 2019.

O desmonte das le-
gislações trabalhistas 
somado à ausência de 

investimentos públicos 
na geração de postos de 
trabalho leva milhões 
de jovens graduados a 
fazerem bicos ou traba-
lharem como PJ (Pes-
soas Jurídicas), nos dois 
casos, sem proteções 
sociais e previdenciária.  

Desse total, 2,1 mi-
lhões são mais pre-
carizados ainda, pois 
não têm nem o CNPJ 
(Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica) – um 
aumento de 14,1%; 1,93 
milhão (+37,2%) têm 

empresa regularizada na 
Receita Federal.

Para o sociólogo e 
ex-diretor técnico do 
Dieese Clemente Ganz 
Lúcio, o problema se 
agravou devido à falta 
de investimento duran-
te os governos Temer e 
Bolsonaro. 

“A soma de baixo 
crescimento, chegando 
a uma recessão, com 
perdas na renda do tra-
balhador acabaram des-
favorecendo fortemente 
o emprego. O Brasil tem 

o pior nível de investi-
mento público da sua 
história recente, apenas 
15% do Produto Inter-
no Bruto. Para piorar, o 
atual governo não tem 
articulação com em-
presários para realizar 
investimentos e retomar 
a indústria nacional”, 
destacou.

Má gestão
Os dois anos de pan-

demia mal geridos pelo 
governo Bolsonaro pre-
judicaram ainda mais a 

busca por emprego com 
carteira assinada e com 
direitos. Nesse período 
o número de pessoas 
trabalhando por conta 
própria teve um acrésci-
mo de 259 mil. Entre os 
graduados que tiveram 
que trabalhar por conta 
própria também houve 
um crescimento, em 
2019 eles representavam 
9,5% do total de autôno-
mos sem registro, hoje 
correspondem a 11%. 

Com informações 
da CUT

fotos: adonis guerra

Foi com imensa tristeza que a direção 
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
recebeu ontem a notícia do falecimento do 
companheiro Valdenilson Alves de Lira, 
de 73 anos, ex-representante sindical dos 
trabalhadores na Scania. 

Nos anos 1970, Lira iniciou sua militância 
no movimento estudantil. Apaixonado pela 
luta da classe trabalhadora, o companheiro 
sempre manteve relações próximas com os 
movimentos populares e sociais.

Metalúrgico desde 1984, Lira foi cipeiro 
e Comissão de Fábrica na Scania de 1986 a 
1988. Posteriormente, integrou quatro man-
datos no SUR (Sistema Único de Represen-
tação), de 1996 a 2008, no qual foi também 
coordenador, e CSE (Comissão de Fábrica 
na Empresa) até 2015. 

Compôs o Conselho da Executiva e o 
Conselho Fiscal do Sindicato. Foi secre-
tário de Política Sindical e secretário de 
Políticas Sociais da FEM-CUT (Federação 
dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT) 
e permaneceu na direção da Federação 
até 2015. 

Ainda nos anos 80 ajudou na construção 
da CUT (Central Única dos Trabalhadores) 
e do PT (Partido dos Trabalhadores). 

Deixa um gigantesco legado a todos os 
Metalúrgicos e Metalúrgicas do ABC. Sua 
militância faz parte de todo o histórico de 
luta e resistência da classe trabalhadora do 
Brasil. Lira será eterno.

Toda a nossa solidariedade aos filhos, 
netos, demais familiares e companheiros 
de luta. 

Companheiro Lira, presente!



O IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao 
Consumidor Amplo 

15 (IPCA-15) teve a maior 
taxa para fevereiro desde 2016, 
segundo o IBGE, com alta de 
0,99%. O indicador apontado 
como “prévia” da inflação ofi-
cial soma 1,58% no ano e atinge 
já10,76% em 12 meses. De 
acordo com os resultados di-
vulgados ontem, oito dos nove 
grupos tiveram alta neste mês. 

Os alimentos ficaram ain-
da mais caros, com alta de 
1,20%. O IBGE destaca au-
mentos de produtos como 
cenoura (49,31%), batata in-
glesa (20,15%), café moído 
(2,71%), frutas (1,75%) e car-
nes (1,11%). Comer fora au-
mentou menos em fevereiro: 
0,45%, ante 0,81% no mês 
anterior. O preço médio da 
refeição subiu 0,57% e o do 
lanche, 0,09%.

 “A inflação vem penalizan-
do sobretudo os trabalhadores, 
a classe mais pobre e a popula-
ção que está mais vulnerável, 
sobretudo com a crise econô-
mica e o aumento constante 
do desemprego. A alimentação 

está ficando cada vez mais ina-
cessível para essas pessoas e isso 
tem um efeito direto, diminui a 
diversidade na mesa do brasi-
leiro, o que prejudica a saúde”, 
avaliou o diretor administrativo 
do Sindicato, Wellington Mes-
sias Damasceno. 

O dirigente destacou como 
motivo principal a total ausên-
cia de uma política pensada 
para o país. “Não temos uma 
política nem de garantia dos 
estoques mínimos para a popu-
lação, isso em um país que vem 
batendo recordes na produção 
de alimentos e bebidas. Os 
grandes produtores latifundi-
ários aumentam seus lucros 
enquanto a população tem 
dificuldade de colocar alimento 
na mesa”. 

Wellington lembrou do Au-
xílio Emergencial, conquistado 
após muita pressão da socieda-
de, dos partidos progressistas e 
do movimento sindical, porém 
destacou que a situação ainda é 
de grande instabilidade. 

“Ainda vivemos um período 
de anormalidade, a produ-
ção industrial não voltou ao 
normal, o emprego não teve 
crescimento, não houve me-
lhoria nas condições de vida 
da população, isso mostra a 
necessidade de um auxílio 
que, de fato, proteja as pessoas”, 
defendeu. 

Informalidade
Com o aumento da infor-

malidade no período de pan-
demia, o dirigente ressaltou 
também que a situação desses 
trabalhadores é agravada pela 
inflação, já que motoristas, 
entregadores, ou aqueles que 

mantêm um pequeno negó-
cio são fortemente atingidos 
pela alta nos preços, princi-
palmente da gasolina e dos 
alimentos. 

Reajuste salarial 
não acompanha 

No mês de janeiro, segundo 
o Dieese, 35% de 324 reajustes 
tiveram aumento real, ou seja, 
acima da variação acumulada 
do INPC. E 42% ficaram abai-
xo “do valor necessário para 
a recomposição do poder de 
compra dos salários”. Enquan-
to os demais 23% equivaleram 
à inflação do período. Os da-
dos têm como base o Media-
dor, do Ministério do Trabalho 
e Previdência.

Há um ano, em janeiro de 
2021, apenas 11% dos reajus-
tes incluíram ganho real. E 
60,5% tiveram índice inferior 
ao INPC.

Com informações da Rede 
Brasil Atual 

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 .3

Custo de vida é cada vez 
mais alto para população 
vulnerável. Trabalhadores 
informais são fortemente 

afetados pelos altos preços 
dos combustíveis e alimentos 

INFLAÇÃO DE 
FEVEREIRO 

DISPARA, 
‘PRÉVIA’ É 

A MAIOR 
DESDE 2016

“A alimentação 
está ficando 

cada vez mais 
inacessível e isso 

tem um efeito 
direto, diminui a 

diversidade 
na mesa”

“Não temos uma 
política nem 
de garantia 

dos estoques 
mínimos para a 
população, isso 

em um país que 
vem batendo 

recordes na 
produção de 
alimentos e 

bebidas”
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• O Santos avançou nas 
negociações para con-
tratar um novo treina-
dor .  En t re  os  nomes 
aprovados pela dire-
toria estão os estran-
geiros Renato Paiva e 
Fabián Busto.

• O atacante Diego Cos-
ta pediu para retomar 
as negociações com o 
Corinthians. A direção 
do Timão quer esperar 
o novo técnico para 
definir a contratação.

• A seleção feminina do 
Brasil terminou o Tor-
neio da França no ter-
ceiro lugar. A equipe 
do Brasil encerrou com 
dois  empates  e  uma 
derrota.

• A Federação de Futebol 
dos EUA igualou a re-
muneração dos salários 
das seleções femininas 
e  mascu l inas.  Ainda 
haverá compensação 
pelos anos de paga-
mento desigual.
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Tribuna Esportiva

Comitês serão instrumentos para colocar o 
Brasil de volta no rumo do desenvolvimento 

COPA DO BRASIL

Hoje - 21h30

Campinense x São Paulo
Campina Grande

x

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABA-
LHADORES NA COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMO-
TIVOS LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os traba-
lhadores na empresa COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS AUTO-
MOTIVOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 002.591.818/00001-51, com 
endereço na Rua Jose Versolato, 101 C - 12º Andar – Torre A, Bairro Baeta Neves, 
Município de São Bernardo do Campo – São Paulo, a participarem da Assembleia 
Específica, que será realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de fevereiro de 2022 
(quinta-feira), entre 7 e 18 horas. Considerando que o país enfrenta a pandemia 
do coronavírus 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 referente a Banco de Horas; b) 
autorização para a direção do Sindicato celebrar Acordo Coletivo de Trabalho e 
Aditivos; c) 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, sindicalizados ou não, 
da empresa e d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O 
link para acesso e a assembleia e participação no processo de votação, que deverá 
ocorrer entre 7 e 18 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, no mesmo endereço, em até um dia útil imedia-
tamente posterior ao da assembleia. São Bernardo do Campo, 22 de fevereiro de 
2022. Moisés Selerges Junior. Presidente” 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABA-
LHADORES NA KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PARA ARMAZENAGEM LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os tra-
balhadores na empresa KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 
42.365.296/0008-60, com endereço na Rua General Izidoro Dias Lopes, 141, 
São Bernardo do Campo, São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, 
que será realizada no dia 25 (vinte e cinco) do mês de fevereiro de 2022 (sexta-
-feira), das 08:00 as 18:00 horas. Considerando que o país enfrenta a pandemia 
do coronavírus 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 (inter-
net). A ordem do dia será: a) compensação de horas (carnaval) e dias pontes; b) 
autorização para a direção do Sindicato celebrar Acordo Coletivo de Trabalho e 
Aditivos; c) 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, sindicalizados ou não, 
da empresa e d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O 
link para acesso e a assembleia e participação no processo de votação, que deverá 
ocorrer entre 8 e 18 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. São Bernardo do Campo – São Paulo, 22 de fevereiro de 2022. Moisés 
Selerges Junior. Presidente”

Em live na última 
terça-feira, 22, a CUT 
lançou os Comitês de 
luta em defesa da clas-
se trabalhadora, pela 
vida e democracia. 

De acordo com o 
presidente da entida-
de, Sérgio Nobre, os 
comitês serão instru-
mentos de luta para 
mobilizar trabalhado-
res para que o Brasil 

retome o rumo do 
desenvolvimento eco-
nômico e social.

A ação dos comi-
tês será fundamental 
para reverter as con-
sequências do péssi-
mo desempenho da 
economia nos últimos 
anos, como desem-
prego, inflação e juros 
altos, fome e miséria e 
os ataques aos direitos 

dos trabalhadores e ao 
patrimônio nacional 
incluindo os serviços 
públicos. 

“É hora de organi-
zar o povo brasileiro 
e é importante que 
os sindicatos, federa-
ções, confederações e 
as estaduais da CUT 
organizem os Comitês 
pelo país inteiro”, con-
clamou Sérgio Nobre.

Os Comitês serão 
formados a partir das 
entidades filiadas à 
CUT, com a realização 
de assembleias, plená-
rias e outras ativida-
des de formação com 
participação e atuação 
dos trabalhadores.

Nas redes
Ao mesmo tempo 

em que os Comitês 

estarão nos mais di-
versos espaços como 
as ruas, as escolas e 
todos os lugares onde 
se possa estabelecer 
uma verdadeira rede 
de solidariedade, as 
redes sociais também 
deverão ser ocupadas 
para dar visibilidade 
à luta. 

Com informações 
da CUT


