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Moisés Selerges, 
trabalhador na 
Mercedes, fez 
ontem a primeira 
assembleia na 
montadora como 
presidente do 
Sindicato

"TEMOS 
MUITA 
LUTA PELA 
FRENTE"
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Pagando caro
Após o reajuste anunciado 
pela Petrobras, o Acre, es-
tado mais bolsonarista do 
país na eleição, registrou a 
gasolina mais cara do país. 
O litro chega a ser vendido 
a R$ 11,56.

Deputado caçado
O deputado bolsonarista Ruy 
Irigaray perdeu o mandato 
na Assembleia gaúcha por 
usar servidores públicos para 
trabalhar em obras na casa 
da sogra. 

Lei Maria da Penha
O STF julgou ser constitu-
cional a alteração na Lei 
Maria da Penha que permite 
à autoridade policial afastar 
do lar o agressor de mulher 
em casos de riscos a sua 
integridade. 

Lucro aos acionistas
Brasileiros vão pagar R$ 40 
bilhões a mais na conta de 
luz em cinco anos para dar 
lucro aos acionistas. Essa 
medida ataca, mais uma vez, 
o bolso dos consumidores.
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Notas e recados

No dia 25 de março de 
1922, nascia o PCB (Partido 
Comunista Brasileiro), que 
marcou a história política do 
país. Fundado por um gru-
po de ex-anarquistas, tendo 
Astrogildo Pereira à frente, a 
criação do PCB refletia o enor-
me impacto que a Revolução 
Russa teve sobre as esquerdas 
em todo o mundo. 

De 1945 a 1964, os co-
munistas tiveram grande in-
fluência sobre o movimento 
sindical. Lideraram grandes 
greves, como a dos 300 mil, 
em 1953; a dos 400 mil, em 

1957; pelo 13º salário, em 
1961; a dos 700 mil, em 1963. 
Criaram importantes organi-
zações intersindicais como o 
MUT (Movimento Unifica-
dor dos Trabalhadores), em 
1945; o PUI (Pacto de Uni-
dade Intersindical), em 1954; 
o PUA (Pacto de Unidade e 
Ação), em 1961. Estiveram 
à frente em aliança com os 
trabalhistas do PTB, da fun-
dação do CGT (Comando 
Geral dos Trabalhadores), 
em 1962. 

Na região do ABC, os co-
munistas deixaram uma im-

portante marca de sua atuação 
ao fundarem o Sindicado dos 
Metalúrgicos e dos Químicos 
de Santo André e região na 
década de 1930. Exerceram 
grande influência sobre o 
movimento sindical por meio 
de lideranças como Armando 
Mazzo, Marcos Andreotti, 
Miguel Güilhen, Rolando 
Fratti, entre outros. 

Orisson Saraiva de Castro 
trabalhou como eletricista 
na Mercedes desde 1958, era 
membro do PCB desde 1945 
e foi um dos fundadores do 
Sindicato dos Metalúrgicos 

de São Bernardo e Diadema 
em agosto de 1959, sendo o 
primeiro secretário-geral da 
entidade. Derly José de Carva-
lho foi outro quadro do PCB, 
que participou da segunda 
diretoria do Sindicato, quan-
do foi preso na manhã do dia 
1º de abril, na Sede, logo após 
o golpe de 1964, sendo tortu-
rado e permanecendo quase 
dois anos presos. 

Os comunistas deixaram 
às futuras gerações um impor-
tante legado de lutas e dedica-
ção à causa dos trabalhadores 
na região e no país.

100 ANOS DO PCB 
E SEU LEGADO DE LUTAS  
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CNM/CUT completa 30 anos de lutas 
A CNM/CUT (Confedera-

ção Nacional dos Metalúrgicos 
da CUT) chega aos 30 anos 
de atuação em defesa dos tra-
balhadores com atividades de 
luta. Hoje, às 9h, será realizado 
o debate “Feminicídio: um pro-
blema de todos e todas!”, na pá-
gina no facebook da entidade. 

Na última quarta-feira, 23, 
foi a live de aniversário da 
entidade, com o tema “Por 
empregos e direitos, a classe 
trabalhadora pela revogação da 
reforma Trabalhista”, que pode 
ser conferida nas redes sociais 
da CNM/CUT. 

O presidente da entidade, 
Paulo Cayres, o Paulão, des-
tacou que a data simboliza a 
consolidação de uma proposta 
que nasceu dentro da CUT, de 
organização por ramos. Hoje 
representa cerca de 676 mil 
trabalhadores. 

“A Confederação nasceu 
para então fazer a articulação 
em nível nacional ao buscar as 
melhores experiências e resulta-
dos e levar a todo o país e a todos 
os trabalhadores”, lembrou. 

O dirigente reforçou a im-
portância da articulação na-
cional para as lutas prioritárias 
da classe trabalhadora. “Entre 
as nossas principais bandeiras 
está a recuperação dos nossos 

direitos, com a revogação da 
reforma Trabalhista, a reversão 
da PEC do Fim do Mundo, que 
congelou investimentos públi-
cos por 20 anos, e da reforma da 
Previdência”, explicou. 

“Além disso, a CNM é um 
espaço de diálogo com as con-
federações internacionais e que, 
pela sua característica, faz a luta 
permanente no combate ao ra-
cismo, machismo, feminicídio, 

homofobia, pela inclusão da 
pessoa com deficiência e por 
políticas para a juventude. São 
30 anos de uma trajetória de 
defesa intransigente dos direitos 
dos trabalhadores”, concluiu. 



O presidente dos Me-
talúrgicos do ABC, 
Moisés Selerges, 

esteve ontem na Mercedes, 
em São Bernardo, em assem-
bleia com os companheiros 
e companheiras dos três tur-
nos. Trabalhador na Merce-
des, na área de pintura, essa 
foi a primeira assembleia na 
montadora, após assumir a 
presidência, em 29 de janeiro 
deste ano. 

Na ocasião, além de lem-
brar sua trajetória, também 
destacou os desafios do man-
dato, a importância do res-
paldo dos trabalhadores e a 
situação da empresa, que no 
mês passado anunciou férias 
coletivas por falta de peças 
para atender a demanda do 
mercado. 

Para que 
sejamos felizes

Aos jovens trabalhadores, 
deixou um recado. “Espero 
que vocês tenham uma car-
reira formidável aqui dentro 

da fábrica, que consigam 
realizar seus sonhos, que 
consigam comprar casa, 
colocar os filhos na univer-
sidade. Todo trabalhador 
merece ter comida na mesa, 
ter uma família feliz. Traba-
lhamos a vida toda para que 
vocês sejam felizes. Como 
presidente do Sindicato vou 
lutar por isso e conto com o 
apoio de cada um de vocês, 
e vocês contem com o Sindi-
cato, pois temos muita luta 
pela frente”. 

Comitê de luta 
Moisés lembrou que o 

Comitê Sindical na Merce-
des, conquistado em 1984, 

é fruto de muita luta, resis-
tência e greve e aproveitou 
para apresentar oficialmente 
Sandro Vitoriano como o co-
ordenador da representação. 

“Pretendo fazer um ex-
celente trabalho e sei da res-
ponsabilidade que tenho. A 
união da classe trabalhadora 
é sempre um desafio nesses 
momentos sombrios e difí-
ceis pelo qual o país atravessa. 
Dentro da empresa temos 
que entender que somos uma 
classe, a classe dos trabalha-
dores, e temos que manter 
a unidade”, afirmou Sandro. 

Produção de caminhões
Moisés ressaltou que a 

produção na fábrica está 
em alta, mas esclareceu que 
não é porque a economia no 
Brasil vai bem. “Ocorre que 
no ano que vem entra em 
vigor uma nova legislação 
ambiental (Euro 6 - conjunto 
de normas regulamentado-
ras sobre emissão de poluen-
tes para motores diesel) e 

quando acontece isso, ocorre 
uma antecipação de compra 
porque o caminhão no ano 
que vem vai ficar mais caro”, 
disse ao destacar que em 
2011, pelo mesmo motivo, 
foram fabricados na planta 
78 mil caminhões.  

Porém o presidente des-
tacou que a Mercedes, assim 
como outras montadoras, 
sofre com a crise de falta de 
peças, principalmente dos 
semicondutores. “Estamos 
vivendo um problema de 
abastecimento, sabemos que 
hoje a fábrica tem centenas 
de caminhões incompletos 
porque não tem peça para 
finalizar o veículo”. 
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O presidente 
destacou os 
desafios do 
mandato, a 

importância do 
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trabalhadores 
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anunciou férias 
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“Trabalhamos a 
vida toda para que 
vocês sejam felizes. 

Como presidente 
do Sindicato vou 

lutar por isso” 

“Dentro da empresa 
temos que entender 

que somos uma 
classe, a classe dos 

trabalhadores”
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MOISÉS SELERGES, TRABALHADOR NA MERCEDES, FAZ PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA NA MONTADORA COMO PRESIDENTE DO SINDICATO



Quer divulgar 

seu evento 

ou seus poemas? mande um zap

(11) 99965-9532

• A diretoria do Palmeiras 
desistiu da contratação do 
atacante Pedro, do Flamen-
go. O Verdão tentava a 
contratação do atleta desde 
o começo do mês, mas não 
teve sucesso.

• O técnico Fabián Bustos, do 
Santos, mandou três joga-
dores do profissional para 
o time sub-20. O zagueiro 
Derick e os meias Ivonei e 
Kevin não tiveram espaço 
na equipe principal.

• O São Paulo anunciou a 
renovação do contrato do 
meia Pablo e do atacante 
Luciano. Os atletas reno-
varam seus vínculos com o 
Tricolor até o fim de 2024.

sexta-feira,25 de março de 20224.
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO 
FEMININO

Hoje-18h

Cruzeiro x Palmeiras
Belo Horizonte

Domingo-11h

Santos x Corinthians
Vila Belmiro

Domingo-15h

São Paulo x Grêmio
Cotia

x

x

x

IMPASSES 

retirava os dedos
oferecia anéis 
uma distância insolúvel numa horta de temperos

cavar a terra em pequenos potes de pvc
bordar iniciais em monograma
abrir frestas nas janelas

todos os dias eu esqueço de
responder perguntas de trás pra frente
sabia a meteorologia. a chuva, o sol
as prudências do dia

Ana Lúcia 
Silva

Nasceu em Santo 
André. Atualmente, 

reside em São 
Bernardo. É autora 
dos livros "Segurar 
aonde tudo flutua", 

“Desenhava meus 
olhos para me 

cegar” e da plaquete 
“Lupunamanta”.

Poesia 
no ABC

São Bernardo
Samba
Após um período de paralisação das atividades por conta da 
pandemia, o Ferradura Bar, espaço de cultura e resistência está 
retomando as atividades. Neste retorno tão esperado pelos fre-
quentadores, o espaço recebe o Grupo Enaltece. O tradicional 
trio apresenta o melhor do samba de raiz. Hoje, às 19h. Ferradura 
Bar. Rua Professor Gieg, 15, Vila Tupi. Entrada R$10.

São Paulo
Teatro
O grupo de teatro Pombas Urbanas, inspirados no educador 
Paulo Freire, estreia a peça Florilégio que busca demonstrar 
o quão forte é o poder da luta e da transformação das pes-
soas. A ideia também é propor a reflexão sobre as condições 
e relações urbanas nas comunidades. Hoje e amanhã às 20h. 
Centro Cultural Arte em Construção, Avenida dos Metalúr-
gicos, 2100, Cidade Tiradentes. Entrada gratuita.

Santo André
Show Siba
A apresentação do artista pernambucano Siba tem ritmo e 
poesia inspirados no Nordeste, manguebeat e maracatu. O 
show “Fazendo o Ar Derreter” foi projetado para o carnaval de 
2022 e conta com a participação de Mestre Nico e Rafael dos 
Santos.  Amanhã, às 20h. Sesc Santo André. Rua Tamarutaca, 
302. Ingressos R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). O comprovante 
de vacinação deve ser apresentado na entrada.

Necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. 

Transmissão ao vivo pelo 
facebook e YouTube smabc


