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Solo saudável
As plantações do MST não 
utilizam fertilizantes quími-
cos para a produção de suas 
culturas, apenas fertilizantes 
naturais, diferente do agro-
negócio. 

Mais armas
O Senado adiou a votação 
de um projeto que aumen-
ta o acesso a armas para 
caçadores. Senadores que 
defenderam o adiamento da 
votação foram ameaçados.

Continua em alta
A Covid-19 segue matando 
3 mil pessoas por semana 
no Brasil. Entre os dias 6 e 
12 de março foram registra-
dos 3.018 óbitos, número 
10% maior que na semana 
anterior.

Despejos na pandemia 
Movimentos populares vão às 
ruas amanhã contra ações de 
despejo durante a pandemia 
e pela prorrogação da Ação 
de Descumprimento de Precei-
to Fundamental.
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Notas e recados

Ainda em comemoração 
ao Dia Internacional da Mu-
lher (8/3), vale a denúncia 
de que as mulheres, princi-
palmente as negras e pardas, 
continuam sendo vítimas da 
violência e do assédio moral 
no ambiente de trabalho. 

Em 2019, a OIT (Organi-
zação Internacional do Tra-
balho) editou a Convenção 
nº 190 e Recomendação nº 
206, no intuito de coibir prá-
ticas inaceitáveis cujo único 

objetivo é provocar danos 
físicos, psicológicos, sexuais 
e econômicos às mulheres. 

Tais normas estão anco-
radas na Declaração de Fila-
délfia (1944), que afirma que 
“todos os seres humanos, 
independentemente de raça, 
crença ou sexo, têm o direito 
de procurar tanto seu bem-
-estar material quanto seu 
desenvolvimento espiritual 
em condições de liberdade 
e dignidade, de segurança 

econômica e igualdade de 
oportunidades”. 

Várias normas da OIT es-
tão relacionadas à segurança 
e saúde no trabalho e se des-
tinam a proteger a segurança 
e a saúde de trabalhadores, 
inclusive contra o risco de 
violência e assédio.

Estas normas têm como 
objetivo ajudar a construir 
um mundo de trabalho jus-
to, respeitoso e seguro para 
todas as pessoas por meio 

do diálogo social. Após dois 
anos de sua adoção, vários 
países ratificaram a Conven-
ção nº 190 e muitos outros 
estão em processo de rati-
ficação. 

Lamentavelmente o Bra-
sil não está entre eles. Não 
existe nenhum interesse 
deste (des)governo Bolso-
naro em atacar problemas 
graves como este, que afe-
tam sobretudo as mulheres 
trabalhadoras.
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Sindicato conquista sábados alternados 
para os trabalhadores na Colore

Os trabalhadores na 
Colore, em Diadema, 
aprovaram em assem-
bleia realizada na tarde 
de segunda-feira, 14, 
os sábados alternados. 
O acordo, negocia-
do pelos Metalúrgi-
cos do ABC, agradou 
aos trabalhadores, que 

votaram de maneira 
unânime.

O co ordenador 
de área da Regional 
Diadema, Gilberto da 
Rocha, o Amendoim, 
contou que a nego-
ciação já vinha desde 
2021, mas só foi con-
cluída neste ano. 

“Nós já havíamos 
conversado com a em-
presa no ano passado 
sobre a possibilidade 
de sábados alternados. 
Neste ano, voltamos 
para a mesa de nego-
ciação e conseguimos 
avançar para que a pro-
posta fosse colocada 

em votação”, lembrou. 
Segundo o dirigen-

te, os sábados alterna-
dos serão benéficos. 
“Essa medida traz mais 
qualidade de vida para 
os trabalhadores na 
Colore, principalmente 
para as mulheres que, 
muitas vezes, acabam 

cumprindo dupla ou 
tripla jornada. É um 
grande benefício, já 
que eles terão dois sá-
bados por mês para 
fazer outras atividades, 
descansar e aprovei-
tar momentos de lazer 
com a família e os ami-
gos”, destacou.
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Expectativa com a 
nova tecnologia é de 
geração de empregos 
na empresa que está 

em recuperação 
judicial

PRESIDENTE DO 
SINDICATO VISITA 
ARTEB, ENALTECE 
LUTA E CONHECE 

FAROL DE LED 
DESENVOLVIDO 

NA FÁBRICA
“Esse é o resultado 
da organização dos 
trabalhadores e da 
atuação do Comitê 

Sindical”

“Como coordenador, é 
motivo de satisfação 

ver os novos 
investimentos e saber 
que os trabalhadores 
participaram o tempo 

inteiro”

O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, visitou 
ontem a Arteb, em São 

Bernardo, acompanhado do di-
retor executivo, Aroaldo Oliveira 
da Silva, e do coordenador da 
Regional, Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho. Na ocasião eles visitaram 
as instalações da fábrica e conhe-
ceram os processos de produção.  

Também na data de ontem, 
um Jeep Commander, da Fiat, 
estava em exposição na entrada da 
empresa para que os trabalhadores 
pudessem apreciar o veículo com-
pleto para o qual desenvolveram o 
novo farol de LED com tecnologia 
exclusiva da Arteb. 

Moisés destacou a luta dos tra-
balhadores e do Comitê Sindical 
no processo de recuperação da 
fábrica e a importância dos novos 
produtos para manutenção e gera-
ção de empregos. 

“Ficamos felizes em conhecer o 
farol que a Arteb fornece para Fiat, 
ela precisa sair dessa recuperação 
judicial, tem que investir mais em 
tecnologia para gerar empregos. 
Esse é o resultado da organização 
dos trabalhadores e da atuação do 
Comitê Sindical”. 

Gaúcho ressaltou a atuação 
dos Metalúrgicos do ABC no 
processo. 

“O Sindicato sempre acreditou 
em uma recuperação robusta da 
empresa e, junto com nosso depar-
tamento jurídico, acompanhou de 
perto os desdobramentos. Como 
coordenador, é motivo de satisfa-
ção ver os novos investimentos e 
saber que os trabalhadores parti-
ciparam o tempo inteiro”.

 Recuperação
O Plano de Recuperação Ju-

dicial na Arteb foi aprovado em 
assembleia em março de 2017 após 
várias rodadas de negociação. A 
empresa havia entrado com o pe-
dido em fevereiro de 2016 quando 
demitiu 371 trabalhadores. Houve 
mobilização dos companheiros 
e companheiras e o Sindicato 
acompanhou todas as negocia-
ções para garantir os direitos dos 
trabalhadores. 

A defesa desde então é por 
novos investimentos e produtos, 
além de uma política industrial 
brasileira que gere empregos de 
qualidade e fortaleça a indústria 
nacional. 

Lutas
O coordenador de área de 

São Bernardo e CSE na Arteb, 
Sebastião Gomes de Lima, o Tião, 
lembrou que foram necessárias 
várias lutas desde 2016. No início 
do ano passado, a mobilização dos 
trabalhadores garantiu um acordo 

que evitou um número grande 
nas demissões, já que a fábrica 
pretendia demitir metade dos 870 
trabalhadores. As negociações 
e paralisações possibilitaram o 
pagamento de verbas rescisórias 
a 173 trabalhadores demitidos e a 
possibilidade de recontratação de 
parte deles no semestre seguinte.

“Conseguimos vencer algumas 
etapas e os frutos começam a apa-
recer agora. Hoje temos o prazer 
de ver produtos novos e outros 
projetos entrando em produção. 
Isso garante e dá fôlego para a 
fábrica e aos empregos”, destacou. 

Tião ressaltou que a empresa 
chegou a ter 1.700 trabalhadores 
em 2016. Em 2020, eram 670 
pessoas e, atualmente, com a vin-
da dos novos produtos, são 800 
trabalhadores. 

“A expectativa é muito boa com 
a tecnologia de iluminação de LED 
nos faróis e o maior objetivo do 
Sindicato é garantir empregos de 
qualidade, com geração de postos 
de trabalho, renda e desenvolvi-
mento para toda a região”, disse.
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• O zagueiro Kuscevic 
foi convocado pela se-
leção do Chile e deve 
desfalcar o Palmeiras 
na  próx ima fase  do 
Pau l i s tão .  Wever ton 
e Gómez também são 
desfalques.

• O atacante Emiliano Ri-
goni voltou a balançar 
as redes pelo Tricolor. 
O último gol do atleta 
havia sido no início de 
outubro do ano pas-
sado.

• A temporada de 2022 
começou com mui tas 
novidades na Fórmula 
1. A principal alteração 
é a mudança que houve 
nos carros.

• O jogo entre Santos 
e Ferroviária ganhou 
tons dramáticos para a 
equipe da Vila Belmiro. 
O Peixe está a dois pon-
tos do rebaixamento no 
Paulistão.

• O Corinthians apresen-
tou uma proposta de 
emprést imo do meio-
-campista Maycon ao 
Shaktar Donetsk. O atle-
ta  tem con t ra to  com 
o t ime ucraniano até 
2025.
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Tribuna Esportiva

Na noite de segunda-feira, 
14, em Hortolândia, interior 
de São Paulo, lideranças sin-
dicais, do MST e políticos 
como o ex-ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, 
participaram do lançamento 
do Calendário de Lutas 2022 
para o estado de São Paulo. 
No evento duas importantes 

ações da CUT foram desta-
cadas. Uma delas é a proposta 
que visa garantir transporte 
gratuito aos trabalhadores 
desempregados. 

“Trabalhadores gastam 
mais com transporte do que 
com comida. Estão no desa-
lento, desempregados, por-
tanto, a pauta essencial que 

temos é a criação do Vale 
Transporte Social, para acu-
dir essa população e colocar 
esses milhões no sistema 
de transporte. Queremos 
apresentar esse projeto nas 
comunidades, nas empresas 
e para os prefeitos”, afirmou 
o presidente da CUT, Sérgio 
Nobre. 

Também explicou que se 
implementado um projeto de 
tal porte, além de beneficiar 
a população mais vulnerável, 
empregos seriam gerados e 
haveria a produção de novos 
ônibus.

A outra iniciativa que foi 
lançada recentemente são os 
Comitês de Luta, que têm por 
finalidade instituir comitês 
em locais de trabalho, comu-
nidades e outros espaços para 
dialogar com a população 
sobre a realidade do país.

Mobilizações em 2022
O Calendário de Lutas da 

CUT também foi anunciado 
na atividade. Sérgio Nobre 
afirmou que os dois temas, a 
solidariedade proposta pelos 
Comitês de Luta e o Vale Trans-
porte Social serão as principais 
bandeiras das mobilizações.

Luta reforçada
Fernando Haddad ressal-

tou a unidade das centrais, 
afirmou que a situação pela 
qual passa o Brasil é um 
dos piores momentos da 
história.

“Estamos passando por 
um processo tão difícil na 
sociedade que o fato de estar-
mos reunidos para combater 
a fome expressa a gravidade 
da situação que os brasileiros 
estão vivendo”, disse.

Com informações da CUT. 

CUT e centrais propõem projeto de vale 
transporte gratuito para desempregados


