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SALARIAL
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FEM/CUT define
calendário de
lutas: a entrega
da pauta para as
bancadas patronais
será em 3 de
junho e a Plenária
Estatutária para a
definição dos eixos,
em 9 de abril .
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Notas e recados

Trabalhadores na Metaltork aprovam disposição
de luta por melhores condições de trabalho
Em assembleia na manhã
de ontem, os trabalhadores
na Metaltork, em Diadema,
aprovaram a disposição de luta
por melhorias no ambiente de
trabalho e reforçaram o apoio
ao Sindicato nas negociações
com a fábrica. O diretor administrativo dos Metalúrgicos
do ABC, Wellington Messias
Damasceno, dialogou com
os trabalhadores e colocou os
encaminhamentos em votação.
Entre as reivindicações está
a construção de um vestiário feminino adequado, já que houve
contratações de trabalhadoras
para a produção.
O coordenador de área da
Regional Diadema e CSE na

Metaltork, João Paulo Oliveira
dos Santos, lembrou que a empresa tinha um grande número
de trabalhadoras que foi se
reduzindo com o tempo.
“Já vínhamos cobrando a
retomada da contratação de
mulheres há anos e queremos
que cada vez mais esse número aumente. Mas é preciso
dar condições iguais com um
vestiário amplo que comporte
todas elas. Quando a empresa faz uma mudança em sua
estrutura visando à produção,
ela acontece rapidamente. Mas
quando é para mudar o ambiente dos trabalhadores, não
tem agilidade”, afirmou.
Na pauta de luta também

está a melhoria do restaurante
e a participação nas discussões
de valores do plano de saúde.
Outro ponto discutido foram as denúncias recebidas de
práticas antissindicais. “Estamos avaliando quais medidas

tomar sobre essas denúncias.
Os trabalhadores não vão ficar
à mercê da empresa e já aprovaram que o Sindicato tome as
ações que forem necessárias
para fazer o enfrentamento”,
concluiu.

tantes lideranças, que foram
eleitas para o parlamento
chileno, formando a “bancada
estudantil”.
As grandes manifestações
de 2018 e 2019, que levaram
milhões de pessoas às ruas,
ganhando ares de convulsão
social que se estendeu até
2020, só interrompida pela
chegada da pandemia da Covid-19, tiveram nas mulheres
as grandes protagonistas das
jornadas por democracia e

Higiene menstrual
A Assembleia Legislativa
aprovou um projeto que
distribui itens de higiene
menstrual nas escolas públicas e estaduais. A proposta
inclui Etecs e Fatecs.

Intervenção na PF
O novo diretor da Polícia
Federal trocou o comando
da Diretoria de Investigação
e Combate a Corrupção. O
setor estava investigando o
atual presidente.

Juros subindo
O Comitê de Política Monetária subiu para 11,75%
ao ano a taxa de juros. Já
a taxa de juros de linha de
crédito para pequenas empresas quadruplicou.

MULHERES NA POLÍTICA:
A EXPERIÊNCIA DO CHILE
As mulheres têm desempenhado um papel destacado
na luta pela redemocratização
e ampliação de direitos na história recente do Chile. Desde
os grandes protestos das jovens estudantes secundaristas,
em 2001 e 2006, somado aos
protestos universitários em
2011 que ocuparam as ruas da
capital chilena pelo reconhecimento da educação como
um direito social. Desses
protestos emergiram impor-

Quarta dose
O governo de São Paulo
anunciou que aplicará a
quarta dose contra a Covid-19 em pessoas com
mais de 80 anos. A imunização será a partir de 21
de março.

melhores condições de vida.
As ex-líderes estudantis, como
Camila Vallejo, se uniram às
mulheres de origem Mapuche
que também ocupavam as
ruas, mais uma vez, contra a
opressão, a discriminação e o
racismo presentes na sociedade chilena desde a violência
dos colonizadores espanhóis
até os dias de hoje.
A vitória de Gabriel Boric
nas eleições presidenciais de
dezembro 2021 e a nomeação

de 14 mulheres para o seu
ministério foi o coroamento
de um longo processo de lutas
em que as mulheres tiveram
um protagonismo fundamental. As combativas mulheres
chilenas são exemplos para
toda a América Latina, mas
elas só estão começando a retomar o fio da história, ainda
há muito para refazer e mudar
nessa longa estrada que foi pavimentada com desigualdade,
injustiça e violência.
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FEM/CUT DEFINE R
CALENDÁRIO PARA
ELABORAÇÃO
DA PAUTA DE
CAMPANHA
SALARIAL 2022

epresentantes dos
13 sindicatos que
compõem a FEM/
CUT (Federação Estadual dos Metalúrgicos da
CUT) se reuniram na
manhã de ontem, nos
Metalúrgicos do ABC,
para definir o calendário
de lutas da Campanha
Salarial 2022. A entrega
da pauta para as bancadas
patronais ficou agendada
para o dia 3 de junho, a
Plenária Estatutária para
a definição dos eixos e
slogan da Campanha será
em 9 de abril e o período
para construção da pauta
vai até 7 do mês que vem.

Entrega para
as bancadas
patronais ficou
agendada para
o dia 3 de junho

“Todos os
sindicatos estão
muito mobilizados
para os atos
preparatórios e
para fazer uma boa
Campanha”

A expectativa este ano,
segundo adiantou o presidente da Federação, Erick
Silva, é que a maior parte
das reuniões com os grupos patronais volte a ser

realizada presencialmente, como ocorria antes da
pandemia.
“Estamos acompanhando o índice de inflação que já é pior do que
no ano passado. Sabemos
que será uma Campanha
difícil, em função da inflação alta, do custo de vida
crescendo, puxado pelos
preços da alimentação e
do combustível, que corroem os salários. Temos
também uma preocupação muito grande em
garantir os direitos sociais
e ampliá-los, todos os sindicatos estão muito mobilizados para esses atos
preparatórios e para fazer
uma boa Campanha”, garantiu o presidente.
Conquistas e
garantia de direitos
O secretário-geral dos
Metalúrgicos do ABC,
Claudionor Vieira, destacou a importância da
unidade dos sindicatos.
“Este é um momento
crucial para que os sindicatos estejam juntos na
elaboração de uma pauta
robusta, em consenso,
que contemple os anseios
da categoria. Precisamos

avançar nas conquistas e
na garantia de direitos,
sabemos que se não fossem as Convenções Coletivas, os trabalhadores
estariam desamparados’.

“Precisamos
avançar nas
conquistas e
na garantia
de direitos. Se
não fossem as
Convenções
Coletivas, os
trabalhadores
estariam
desamparados”
Momento crucial
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba, Leandro Soares,
destacou que o momento
é crucial para combater
ataques e mudar o atual
cenário de retrocessos
para a classe trabalhadora.
“Os sindicatos precisam estar preparados,
junto às suas bases, porque essa Campanha será

muito difícil, por conta
dos números referente
à inflação. Precisamos
reforçar a luta dos sindicatos pela manutenção das
nossas Convenções Coletivas, que têm sido uma
ferramenta importante
de contraponto à reforma
Trabalhista e ao cenário
de retrocesso e de retirada
de direitos”.
“Mas, acima de tudo,
é um momento em que a
unidade se faz necessária
para contrapor este governo fascista que retira
direitos e ataca sistematicamente os trabalhadores.
E neste ano teremos um
desafio ainda maior que é
a retomada da democracia
e dos direitos dos trabalhadores”, concluiu.

“É um momento
em que a unidade
se faz necessária
para contrapor
este governo
fascista que retira
direitos e ataca
sistematicamente
os trabalhadores”
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Anderson Lemes
dos Santos Espetáculo
Mora em Diadema e é
metalúrgico há 10 anos.
Trabalha na TTB, onde é
conhecido como “Dudu
Nobre”. Publica seus versos
na sua página no instagram
@rythmandpoesia. Hoje
ele volta à Tribuna com um
novo poema.

Diadema
Ratos de Porão
O Studio 1100 realiza o 1100 Graus Fest. A atração principal é
a banda punk Ratos de Porão, que toca no domingo. O festival
começa na sexta e conta com diversos shows e discotecagens.
Ingressos à venda no site: sympla.com.br/studio1100. Confira
programação completa na página do instagram @1100studio. Rua Antonio Doll de Moraes, 118, Centro. Informações:
96871.2180.

Homens maus
Colecionam tragédias
Arquitetam Espetáculos
Sob a máscara da comédia
A guerra devora a arte
Em um sombrio episódio sacro

Santo André
SarAlpha
Neste ano em que a Alpharrabio Livraria, Editora e Centro Cultural
completa o seu trigésimo aniversário, surge o SarAlpha, um momento para ler poesia, cantar, tocar ou simplesmente trocar ideias.
A atividade acontecerá sempre no terceiro sábado de cada mês,
das 16h às 19h. Amanhã será o primeiro encontro. Rua Eduardo
Monteiro, 151, Bela Vista. Obrigatório apresentar comprovante
de vacinação.

gar
l
u
v
di
Quer
ento
v
e
as?
m
e
seu
s po
u
e
s
ou

•

O técnico do Santos, Fabián
Bustos, pediu reforços para
a direção do time e quer a
contratação de jogadores
que atuam no Brasil.

•

O presidente do São Paulo
vetou a ida do meia Luan
para o Santos. Mas a troca
entre Tchê Tchê e atletas do
Peixe ainda pode acontecer.

•

Os 32 participantes da
terceira fase da Copa do
Brasil já estão definidos. O
sorteio das oitavas de final
está marcado para o próximo dia 28 na sede da CBF.

PAULISTÃO

Amanhã-16h

x
São Paulo x Botafogo-SP
Morumbi
Amanhã-16h

Santo André
Show: Veia Nordestina
Mariana Aydar apresenta o show “Veia Nordestina”, com
músicas de autoria própria, além de clássicos do forró como
“Feira de Mangaio” e “Frevo Mulher”. Amanhã, às 20h. Ingressos: R$ 40. Sesc Santo André. Rua Tamarutaca, 302, Vila
Guiomar. Tel. 4469-1200. Obrigatório apresentar comprovante de vacinação.

x
Mande um zap

(11) 99965-9532

Necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Santos x Água Santa
Vila Belmiro
Domingo-16h

x
Novorizontino x Corinthians
Novo Horizonte
Domingo-16h

x
RB Bragantino x Palmeiras
Bragança Paulista

