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Queima de arquivo
Servidores do Arquivo Na-
cional denunciaram a elimi-
nação de documentos sobre 
crimes cometidos pela dita-
dura militar, entre eles, sobre 
os mortos e desaparecidos.

Mulheres desprotegidas
Ações de proteção às mu-
lheres tiveram o menor orça-
mento dos últimos 4 anos. O 
Ministério da Mulher, coman-
dado por Damares, utilizou 
apenas 49% da verba total. 

Pobreza menstrual 
Após muitas críticas e pro-
testos, o governo voltou 
atrás e assinou decreto para 
a distribuição gratuita de 
absorventes íntimos. Bol-
sonaro havia vetado essa 
iniciativa.

Pediu para sair
O deputado Arthur do Val 
pediu a desfiliação do Pode-
mos para evitar o processo 
de expulsão. O parlamentar 
já desistiu da reeleição e da 
candidatura ao governo. 
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Notas e recados

Milhares de manifestantes 
foram às ruas no último dia 8, 
em celebração ao Dia Interna-
cional de Luta das Mulheres. 
Na cidade de São Paulo o ato 
começou em frente ao Masp e 
seguiu até a Praça Roosevelt. 
As principais reivindicações 
das mulheres estampavam 
diversos cartazes cobrando 
igualdade de direitos e a saída 
de Bolsonaro, do governador 

João Doria e do deputado Ar-
thur do Val.

Outra reivindicação foi 
a ratificação da Convenção 
190 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), 
que define padrões legais e 
éticos para combater todo 
tipo de violência e assédio nos 
ambientes de trabalho. O go-
verno brasileiro ainda não deu 
indicações se vai ou não ado-

tar a Convenção. Cortes nas 
políticas de enfrentamento à 
violência contra as mulheres 
também foram alvo de críticas 
das manifestantes.

Atos no estado de SP 
Além da capital paulista, 

as mulheres também promo-
veram atos em outras cidades 
como Sorocaba, Campinas, 
Limeira e Bauru. Diversas 

cidades do litoral e do interior 
se somaram ao ato da capital. 

Desigualdade salarial
Segundo dados do Dieese, 

o total de mulheres com ocu-
pação no terceiro trimestre de 
2021 estava em 39 milhões, 
ganhando por hora, em média, 
menos do que os homens: R$ 
13,89 contra R$ 15,25.

Com informações da CUT

Marcha do Dia Internacional da Mulher 
pede um Brasil sem machismo e miséria

são paulo

porto alegre

recife

rio de janeiro

fortaleza
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Em reunião da 
direção executiva 

do Sindicato, 
o ex-ministro 
Celso Amorim 

apontou questões 
históricas e 

atuais sobre o 
conflito entre 

Rússia e Ucrânia

“NÃO TEMOS 
DÚVIDAS DE 
QUE SOMOS 

CONTRA A 
GUERRA”

O ex-ministro das Re-
lações Exteriores nos 
governos Lula, o diplo-

mata Celso Amorim, participou 
na última segunda-feira, 7, da 
reunião do Conselho da Exe-
cutiva do Sindicato e explicou 
questões históricas e geopolíticas 
que levaram ao conflito e entre 
Rússia e Ucrânia. A guerra com-
pletou duas semanas ontem.

Confira os principais trechos: 

Ataque é condenável 
“As Nações Unidas proíbem 

o uso da força, a não ser, em 
dois casos específicos, quando 
julgar que o país é uma ameaça 
ao mundo ou quando o país age 
em legitima defesa. Mesmo que 
conste esse conceito de legítima 
defesa tem que ser visto de ma-
neira restritiva. Todo ataque ar-
mado sem autorização da ONU 
que não seja em legítima defesa 
está errado. Não há como deixar 
de condenar essa ação. Não há 
dúvida de que o ataque russo à 
Ucrânia é condenável. Tanto que 
os países mais aliados, por exem-
plo a própria China, o máximo 
que fizeram foi se abster, com 
exceção da Coreia do Norte”. 

Otan
“Pensadores políticos nor-

te-americanos, até alguns mais 
conservadores, outros liberais 
no sentido americano da palavra, 
reconhecem que o que levou à 
essa situação foi uma atitude 
errada da Otan em relação à 
Rússia. A relação da Rússia com 

o Ocidente é extremamente 
complicada muito antes da exis-
tência do comunismo e da União 
Soviética. A Rússia foi invadida, 
de uma maneira ou outra, pelo 
Ocidente desde a Idade Média, 
e sempre o corredor principal 
é pela Ucrânia. A Otan é uma 
aliança em busca de um inimigo, 
que já não tem inimigo, pois não 
há comunismo e ela nasceu para 
conter o comunismo”. 

Maior território
“A Rússia continua sendo o 

país com maior território no 
mundo, obviamente também 
com grande quantidade de re-
cursos naturais e estratégicos, o 
gás e o petróleo, por exemplo”. 

Conflito histórico 
“A Ucrânia é um país compli-

cado, muito dividido, ela é meta-
de russa, metade ucraniana, mas 
não pode ser percebida como 
uma ameaça pelos russos. Ocor-
re que sucessivas administrações 
norte-americanas agiram no 
sentido contrário, curiosamente 
todas as democratas”. 

Golpe de Estado 
“Em 2014 houve um golpe de 

Estado na Ucrânia, em que o en-
tão presidente, considerado pró-
-Rússia, foi derrubado. Veio um 
novo governo muito pró-ociden-
tal e a favor da incorporação da 
Ucrânia à Otan, isso se fortaleceu 
nos últimos anos com o governo 
Zelensky e também com Biden 
nos EUA. Essa expansão da Otan 
é o que gera instabilidade”. 

EUA perdendo o controle
“Estamos vivendo um mo-

mento em que a potência hege-
mônica que é o EUA está perden-
do seu controle sobre a situação 
e emergem outros países com 
grande poder, sobretudo China 
e Rússia cada vez mais alinhados. 
Quanto mais as atitudes ociden-
tais, sobretudo norte-americanas 
sobre a Rússia são hostis, mais 
ela se aproxima da China. Não 
estamos falando de uma apro-
ximação qualquer, mas do país 
que tem o maior território do 
mundo, que é ainda sobre mui-
tos aspectos a maior potência 
militar do mundo, isso muda 
muito a geopolítica, o quadro 
internacional. 

Verdade é a primeira vítima 
“Tem uma frase famosa que 

diz que na guerra, a primeira ví-
tima é a verdade. Sobre a questão 
das usinas nucleares, a impressão 
que dava era que os russos esta-
vam bombardeando as usinas 
nucleares com o objetivo de fazer 
um imenso desastre na Europa, 
e não era o caso”. 

Intermediação
“Para buscar uma solução, é 

preciso um grupo de países. Em 
outra situação, o Brasil poderia 
até fazer parte, mas com o gover-
no Bolsonaro isso é impossível. 
Neste momento o único país que 
acho que tem poder para parar a 
guerra é a China, porque é asso-
ciado, evitou condenar a invasão 
e é crítica da Otan, além de ter 
poder econômico”.  
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• O Palmeiras apresen-
tou uma proposta para 
o atacante Pedro, do 
Flamengo. A direção 
do time carioca recusou 
a oferta, mas o Verdão 
pode aumentar os va-
lores. 

• A direção do Santos 
anunciou a contratação 
do zagueiro Maicon, do 
Cruzeiro. O defensor de 
33 anos assinou com o 
time da Vila Belmiro por 
duas temporadas.

• O Corinthians sondou o 
atacante Pedrinho, que 
voltou ao Brasil após 
deixar a Ucrânia. O 
ex-atleta do Timão pre-
tende voltar a atuar pelo 
time que o revelou. 

• O técnico do São Paulo, 
Rogério Ceni, está invic-
to contra o treinador do 
Palmeiras, Abel Ferreira. 
Foram quatro jogos, 
sendo três vitórias e um 
empate. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2021 DA ASSOCIAÇÃO DOS METALÚRGICOS ANISTIADOS E ANISTIANDOS DO 
ABC, AMA-A ABC

De acordo com o Estatuto da Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos do ABC, AMA-A ABC, no seu artigo 19º e seus parágrafos, fica CONVOCADA a as-
sembleia geral extraordinária para o dia 06 (seis) de abril de 2021. Essa Assembleia será realizada de forma presencial, mas com todos os protocolos dada à situação da pandemia 
de COVID-19, que ainda persiste, embora todos (as) nós já tenhamos tomado todas as vacinas possíveis de acordo com nossa idade. A Assembleia se realizará, a partir das 9h00 
horas, em primeira convocação, obedecendo o quórum mínimo conforme o artigo citado, ou, em segunda chamada com qualquer número às 9h30 horas, para a prestação de 
contas da entidade do ano de 2021. Nada mais a tratar, atenciosamente. São Bernardo do Campo, 10 de março de 2022.

Mais informações, 
no QRCode 

ou pelo WhatsApp: 
(11) 99877-9604
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Escola Dona Lindu doa livros infantis 
para o Centro Cultural Solano Trindade

A Escola Livre para Formação Integral “Dona Lin-
du” fez uma doação de livros infantis ao Centro Cultural 
Afro-brasileiro Francisco Solano Trindade no último 
dia, 3. Ao todo foram entregues 405 obras que estavam 
no acervo da Escola e agora farão parte do dia a dia das 
crianças atendidas pelo projeto, em São Bernardo.

O coordenador da Escola e da Regional Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, Marcos Paulo Lourenço, o 
Marquinhos, destacou a necessidade de fazer os livros 
chegarem ao público certo. 

“Percebemos que havia em nossa biblioteca uma 
grande quantidade de livros infantis, sendo que o 
público frequentador tem acima de 14 anos. Portanto, 
dificilmente eles sairiam das prateleiras, e lugar de livro 
é na mão das pessoas. A leitura deve ser estimulada 
em todos os públicos e temos certeza que as crianças 
da Vila Morais farão um ótimo uso desse material”. 

“A parceria com a Escola Dona Lindu chegou no 
momento exato, estamos montando nossa biblioteca 
na Casa Solano, que será inaugurada no fim do mês, e 
a doação foi fundamental. Ficamos muito gratos pela 
ajuda”, ressaltou o presidente da entidade, integrante da 
Comissão de Fábrica na Volks, Charles Aurélio Jesus 
de Lima, o Tuiuiú. 

Uma hora para o Futuro
Criado no ano de 1998, a partir de um processo 

de articulação e mobilização entre os Sindicatos dos 
Metalúrgicos do ABC, o IG Metall da Alemanha 
e representantes do Movimento Negro, o Centro 
Cultural Afro-brasileiro Francisco Solano Trindade é 
mantido pela campanha “Uma hora para o Futuro”, dos 
trabalhadores na Volks. Sediada em São Bernardo, a 
entidade atende crianças e adolescentes carentes com 
uma proposta pedagógica fundamentada na cultura 
afro-brasileira.
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