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DIRETORIA DO SINDICATO 
ESTEVE ONTEM NA MERCEDES 
PARA ENTREGAR A TRIBUNA E 

DIALOGAR SOBRE OS RISCOS 
DA IMPORTAÇÃO DE ÔNIBUS 
ELÉTRICOS QUE O GOVERNO 

QUER LIBERAR 
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Governo do desmonte
As agricultoras foram as mais 
afetadas com o corte do gover-
no federal na política de cister-
nas. Segundo a Articulação do 
Semiárido Brasileiro, 800 mil 
famílias precisam de cisternas.

Contra a educação
A Assembleia Legislativa de 
São Paulo aprovou um projeto 
do governador de São Paulo 
que retira direito dos profes-
sores. A proposta adota o 
pagamento por subsídios.

Investigação continua
A ministra do Supremo Tri-
bunal Federal, Rosa Weber, 
negou que vai arquivar o 
inquérito sobre a atuação do 
presidente da República no 
caso das vacinas Covaxin.

Calar a voz das ruas
O presidente da República 
propôs mudar a lei antiterro-
rismo colocando uma brecha 
para enquadrar os movimentos 
sociais. Atos com fins políticos 
seriam objeto de punição.

fotos: divulgação

Notas e recados

Pesquisa realizada pelo 
Datafolha, divulgada na última 
terça-feira, 29, aponta que 24% 
dos brasileiros afirmam que a 
quantidade de comida em casa 
não foi suficiente para alimen-
tar suas famílias nos últimos 
meses. A situação é ainda mais 
grave com os moradores da 
região Nordeste, chega a 32%.

A insegurança alimentar 
atinge principalmente traba-
lhadores com renda mensal 
de até dois salários mínimos 
(R$ 2.424). Nessa faixa salarial, 
35% julgaram a quantidade de 
comida em casa insuficiente. 
Entre os desempregados, chega 
a 38%. 

“O supermercado virou 
shopping, a carne que estava 
no balcão hoje está na vitrine, 
logo será transportada com 
carro forte e terá segurança 
ao lado”, ironizou o vice-pre-
sidente do Sindicato, Carlos 
Caramelo, ao lembrar de ou-
tros itens como ovo, banana, 
cenoura e tomate que sofreram 
aumentos exorbitantes. 

“O supermercado virou shopping, a carne que 
estava no balcão hoje está na vitrine”

“O custo de vida está au-
mentando cada vez mais, a 
dolarização dos insumos, o 
preço dos combustíveis, o gás 
de cozinha fazem com que 
dispare o preço da comida. 
Numa economia dolarizada, 
sem intervenção do Estado, 
o mercado pratica os preços 
que quer. Há o encarecimen-

to do alimento por conta da 
escassez, mas também por 
conta da estratégia do gover-
no que, ao invés de investir 
em agricultura familiar, na 
lógica de cooperativas, passa 
a boiada e contribui para 
que a produção de alimentos 
fique cada vez mais cara”, 
completou. 

Saúde em risco 
O dirigente lembrou ainda 

que o cardápio dos trabalhado-
res está mudando, que muitos 
já não conseguem ter uma 
dieta saudável por conta dos 
preços, e acabam optando por 
comidas de baixa qualidade, 
o que interfere negativamente 
na saúde. 

Quando se fala sobre saú-
de mental, pensa-se no equi-
librado, triste ou alegre, mas 
sem extremos. Os doentes 
são o “doidinho do bairro”, o 
esquizofrênico, o deprimido.

A depressão foi a doença 
mental mais famosa no sé-
culo 19, mas mesmo sendo 
desde então retratada nas 
artes e na cultura, ainda hoje 
há grande resistência no re-
conhecimento desta.

O trio desilusão, tédio e 
melancolia era a percepção 
do deprimido, para o qual as 

artes traziam o amor como 
cura. O amor romântico das 
artes, portanto, necessitava 
deste sofrimento, para o qual 
a sublimação era o encontro 
do par romântico.

O mundo mudou. Viagens 
intercontinentais agora demo-
ram horas. Comunicação? Ins-
tantânea, com vídeo. O amor 
romântico não é mais “pop”.

O ser humano é um eter-
no insatisfeito. Ou carente. 
Nas duas situações a questão 
é a mesma: mudar o que aí 
está, ter algo diferente do 

que tem, melhorar o que 
funciona. Esta é exatamente 
uma característica do ser hu-
mano, primata que evoluiu 
de ferramentas rudimen-
tares ao fogo, às armas e à 
organização político-social.

O tédio vem da imobili-
dade, da falta de mudança, 
da falta do novo. A desilusão 
vem do desconforto de per-
ceber que, ao atingir o estado 
de coisas que se queria, estas 
não são como se imaginava. 
A melancolia aparece quan-
do nada lhe alegra: sair com 

os amigos, visitar um paren-
te, fazer um simples passeio.

Você estuda, se capacita, 
aprende sobre assuntos além 
da sua profissão para ser um 
excelente profissional. Você 
galga posições na empresa, 
perde dias só pensando em 
como resolver um problema. 
Mas as pessoas não reconhe-
cem seu esforço, o que reforça 
os sentimentos aqui tratados. 
Esses são alguns conceitos 
para iniciarmos a discussão 
sobre saúde mental. Semana 
que vem, continuaremos.
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SAÚDE MENTAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA APIS DELTA LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa APIS DELTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 01.940.049/0001-

97, com endereço na Rua Alvares Cabral, nº 1151 – Vila Conceição, Diadema - SP, 09980-160, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 5 
(cinco) de abril de 2022 (terça-feira), às 14h00min da tarde. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção 
à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) b) 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 c) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo 
de trabalho e/ou aditamento; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 29 de março de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”
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Integrantes da executiva dos Metalúrgicos do ABC estiveram na Mercedes ontem para entregar a 
Tribuna e conversar com os trabalhadores sobre o tema 

DIRETORIA DO SINDICATO ALERTA SOBRE PREJUÍZOS 
AO BRASIL COM A IMPORTAÇÃO DE ÔNIBUS

“Não vamos aceitar 
calados uma medida 

que prejudica a 
produção no Brasil e os 

brasileiros”
“Queremos que a 

produção seja feita 
aqui, com conteúdo 

local e não com 
importados, para gerar 
empregos de qualidade 

e renda”

Para dialogar sobre te-
mas que afetam di-
retamente a vida dos 

trabalhadores, a diretoria 
executiva dos Metalúrgicos 
do ABC tem ido a portas de 
fábrica a cada semana. Na 
madrugada de ontem, os 
diretores estiveram na Mer-
cedes, em São Bernardo, para 
entregar a Tribuna.  

O alerta foi sobre o risco 
de desmonte caso a importa-
ção de três mil ônibus elétri-
cos pretendida pelo governo 
federal seja efetivada, com 
impactos na categoria, nos 
empregos, no desenvolvimen-
to e na indústria nacional. 

 O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, destacou as 
lutas que serão necessárias 
para fazer frente aos ataques e 
retrocessos que querem impor 
aos trabalhadores e ao país. 

“A importação de ônibus 
é um tema que precisamos 
dialogar muito com os tra-

balhadores. O governo está 
dizendo que vai importar ôni-
bus da China, mas sabemos 
que se isso for concretizado, 
os empregos serão gerados 
na China, não aqui no Brasil”, 
explicou. 

“Esse governo só quer sa-
ber de agronegócio, plantar 
soja e milho, derrubar flores-
tas e matar indígenas, não está 
preocupado com a popula-
ção. O Brasil tem milhões de 
desempregados, o governo 
deveria ter ações para gerar 
empregos aqui. Não vamos 
aceitar calados uma medida 
como essa que prejudica a 
produção no Brasil e os bra-
sileiros”, afirmou. 

Produção nacional 
O presidente do Sindicato 

fez a defesa do desenvolvi-
mento da indústria nacional, 
com geração de empregos e 
renda.  

“Queremos que a produção 
seja feita aqui, com conteúdo 
local e não com importados, 
para gerar empregos de quali-
dade e renda. Esse diálogo com 
os trabalhadores será perma-
nente e deverá envolver toda 
a cadeia de produção que será 
prejudicada por mais esse ata-
que que o governo quer fazer”. 

Providências
O Sindicato está tratando 

com outros sindicatos e atores 
sobre as medidas que serão 
tomadas, entre elas levar a 
preocupação dos trabalhado-
res para a Câmara dos Depu-
tados e ao Senado para que 
o Legislativo também tome 
providências para barrar a 
importação de ônibus. 

Alerta
Moisés, que é trabalhador 

na Mercedes, fez sua primei-
ra assembleia na montadora 
como presidente do Sindicato 
na quinta-feira passada, 24, 
quando já tinha destacado que 
a medida do governo é pre-
judicial aos trabalhadores e à 
indústria nacional. Na ocasião, 
também reforçou a importân-
cia da unidade para fazer as 
lutas necessárias na defesa de 
um país mais justo e feliz. 
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• O Santos anunciou a 
contratação do volante 
uruguaio Rodrigo Fer-
nández por empréstimo 
até dezembro de 2022. 
O atleta estava no Gua-
raní, do Paraguai. 

• O u t r a  c o n t r a t a ç ã o 
anunciada pelo t ime 
da baixada santista foi 
o meia-atacante equa-
toriano Jhojan Júlio. O 
empréstimo vai até junho 
de 2023.

• O Shakhtar aceitou li-
berar o volante Maycon 
para a equipe do Corin-
thians. O clube ucrania-
no vai emprestar o atleta 
até o fim do ano.

• A pa t roc inadora  da 
Copa do Mundo lançou 
a bola que será utilizada 
na competição no fim do 
ano. A “Al Rihla” tem 
suas cores e artes visuais 
inspirado no país sede, 
o Catar.

• A Fifa irá realizar o 
sorteio dos grupos da 
Copa  do  Mundo  de 
2022 amanhã. 27 sele-
ções, incluindo o Brasil, 
já estão classificadas e 
cinco ainda não estão 
definidas.
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Tribuna EsportivaSolano Trindade inaugura espaço para 
atender crianças e adolescentes 

As crianças e adolescentes 
que moram na Vila Moraes, 
região do Alvarenga, em 
São Bernardo, ganharam 
um novo espaço de educa-
ção, cultura e lazer. A Casa 
Solano Trindade da Vila 
Moraes, localizada na Rua 
Treze, 54, foi inaugurada 
na tarde de ontem. No local 
serão oferecidas oficinas de 
capoeira, violão e percussão 
para moradores do bairro de 
6 a 17 anos. 

Além das oficinas cultu-
rais, uma biblioteca comuni-
tária, com livros doados pela 
Escola “Dona Lindu”, com 
amplo acervo de literatura 
infanto-juvenil, gibiteca e 
brinquedoteca, ficará à dis-
posição da população. 

O presidente do Centro 
Cultural Solano Trindade, 
integrante da Comissão de 
Fábrica na Volks, Charles Au-
rélio Jesus de Lima, o Tuiuiú, 
explicou que a locação de casa 
com capacidade para atender 
172 crianças e adolescentes 
foi a forma encontrada para 
acolher de imediato a de-

Para Danielle Fernandes Silva, filha do trabalhador na Mercedes, setor de ônibus, Edson Luis 
de Freitas Silva, o Lobão. Hospital Estadual Mário Covas. Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, 
Santo André. De segunda a sábado, das 7h30 às 15h. Tel: 2829-5162. Estacionamento gratuito.Doe Sangue

manda da comunidade, mas 
que há projeto de ampliação 
do Centro Cultural em um 
terreno próprio.

“Temos um terreno na 
Vila Moraes, mas é inviável a 
construção, pelo menos por 
enquanto, de um centro cultu-
ral, que é o nosso desejo para 
os próximos anos. Enquanto 

isso não acontece, decidimos 
alugar essa casa para poder 
iniciar as atividades. Come-
çamos a preparação no ano 
passado, durante a pandemia”. 

Segundo ele, o funcio-
namento se dará no mesmo 
formato do da Vila Ipê, no 
contra fluxo da escola, quem 
estuda de manhã frequenta a 

Casa à tarde e quem estuda 
à tarde frequenta de manhã.

Resposta ao poder público 
“A inauguração é, sobretu-

do, uma resposta para a admi-
nistração pública que insiste 
em não atender pessoas em 
situação de vulnerabilidade. 
Com o apoio do Sindicato e dos 
trabalhadores na Volks, sem o 
qual nada disso seria possível, 
conseguimos proporcionar a 
essas crianças e jovens acesso 
à cultura e ao lazer para que 
assim eles se formem cidadãos”. 

Cerimônia
A cerimônia de inaugura-

ção contou com a presença de 
representantes da organização 
alemã TDH (Terre des Hom-
mes) e de trabalhadores na 
Volks que juntos financiam o 
projeto. 

Durante este ano o espaço 
realizará uma série de ativida-
des culturais como sessão de ci-
nema, sarau, festivais culinários 
e espetáculos teatrais, buscando 
sempre a valorização da cultu-
ra afro-brasileira.
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