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Sindicato visitou a IGP, em 
Diadema, para dialogar 

sobre a situação do 
Brasil e debater os 

caminhos para o país.

“É SEMPRE MUITO IMPORTANTE 
OUVIR OS TRABALHADORES"
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Nota infeliz
As Forças Armadas divulga-
ram uma nota celebrando 
o golpe militar de 1964. 
Foram 21 anos de persegui-
ções políticas, assassinatos 
e suspensão das liberdades 
democráticas. 

Dança das cadeiras
O governo federal anunciou 
a saída de nove ministros, 
que vão deixar os cargos 
para concorrer às eleições. 
Integrantes de secretarias 
também deixaram o go-
verno.

Funcionário fantasma
O presidente da Câmara, 
Arthur Lira, mantém funcio-
nário fantasma no gabinete 
de Maceió há 11 anos. 
Reportagem da Agência 
Pública divulgou a denúncia. 

Abono Salarial
A Caixa liberou o último 
lote do abono salarial do 
PIS ontem. Trabalhadores 
nascidos em dezembro já 
podem consultar os valores.
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Notas e recados

Há 58 anos, no dia 31 de 
março de 1964, por meio de 
um golpe militar, o Brasil 
sofria um dos capítulos mais 
tristes da sua história polí-
tica, com a instauração da 
ditadura civil-militar que se 
prolongou até 1985. 

A ditadura interrompeu 
um ciclo de grandes mobi-
lizações populares em torno 
das reformas de base, pro-
postas pelo governo de João 
Goulart, que incluíam as 
reformas bancária, fiscal, ur-
bana, administrativa, agrária, 

eleitoral e universitária. 
No aspecto político, com 

a reforma eleitoral, preten-
dia-se estender o direito de 
voto aos analfabetos e às pa-
tentes subalternas das forças 
armadas, como marinheiros, 
cabos e os sargentos. Rei-
vindicava-se também uma 
participação mais ampla do 
Estado na vida econômica e 
na promoção da soberania 
nacional exercendo um con-
trole maior sobre os investi-
mentos estrangeiros no país, 
mediante a regulamentação 

das remessas de lucros para 
o exterior. 

A reforma agrária era a 
prioridade do governo com 
objetivo de alterar a estrutu-
ra do campo dominada pela 
grande propriedade. O con-
servadorismo da bancada ru-
ralista impediu que a reforma 
avançasse. João Goulart, com 
amplo apoio do movimen-
to sindical, promoveu uma 
grande manifestação no dia 
13 de março no Rio de Janei-
ro, o conhecido “Comício da 
Central do Brasil”, que reuniu 

200 mil pessoas buscando 
angariar apoio popular para 
as reformas e pressionar o 
Congresso para aprová-las.

A resposta da nossa elite 
aos anseios populares por 
mudanças foi articular-se 
com os militares e golpear a 
democracia, reprimir o povo 
e implantar a ditadura. Esse 
foi o último recurso para 
manter seus privilégios de 
classe e impedir que o país 
rompesse sua trajetória histó-
rica pautada na desigualdade 
social. 

GOLPE CIVIL-MILITAR DE 1964: ENTENDER PARA NÃO REPETIR JAMAIS
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Podcast
'Mano a Mano'
O primeiro episódio da segunda temporada do podcast Mano 
a Mano, apresentado pelo rapper Mano Brown, traz uma con-
versa de quase três horas de duração com o rapper Emicida. 
No papo, eles falam de suas carreiras, do movimento Hip-Hop, 
racismo e refletem sobre possíveis projetos de país, pautados 
na educação e coletividade. Disponível no Spotify e demais 
plataformas de áudio. 

Livro
ABCDelas
A poesia escrita por mulheres do ABC acaba de ser reuni-
da no livro ABCDelas, lançado no último dia 30 no Teatro 
Clara Nunes, em Diadema. A coletânea reúne 46 escritoras 
da região. A seleção das poetas de Santo André foi feita pela 
jornalista da Tribuna, Olga Defavari. À venda pelo site da 
editora Clóe: editoracloe.wixsite.com/editoracloe. 

Poesia 
no ABC

Kiusam de Oliveira
Natural de Santo André. É 
Pedagoga (FSA), Doutora 
em Educação e Mestre em 
Psicologia (USP). Escritora, 

bailarina, coreógrafa e 
narradora de história. 

Pesquisadora do NEAB-
UFES. Ativista do Movimento 
Negro Unificado MNU. Tem 

obras premiadas como o 
livro Omo-Oba - Histórias 
de Princesas, e O Mundo 
no Black Power de Tayó, 

elencado no ranking dos dez 
livros mais importantes do 

mundo, em direitos humanos, 
pela ONU, entre outros. 

Integra a antologia ABCDelas. 

Pontos
No alinhavar
Fio a fio
O escavar
Profundo
Memórias
Pontos
Como haste
Cambaleantes sentimos
No para trás e para frente
Passos, hesitamos
No cheio
Sempre exacerbamos
No nó, miseravelmente
nos acostumamos
Na correntinha
Humanidade projetamos
Pois ao tecer
linhas finas,
Meadas
Nas laçadas
Esperanças redobradas
No segurar o bastidor
Gerações entrelaçadas
Pelo corte
Pelo fio
Pela agulha
Pelo ponto
Como ancestral agalma
Afinal, o Sagrado
é quem borda a alma



O presidente do Sin-
dicato, Moisés Se-
lerges, e o secre-

tário-geral,  Claudionor 
Vieira, visitaram na última 
quarta-feira, 30, a IGP, em 
Diadema. Na ocasião os di-
rigentes conversaram com os 
trabalhadores e a direção da 
empresa sobre a necessidade 
de políticas para fomentar a 
indústria nacional. 

“É sempre muito impor-
tante ouvir os trabalhadores, 
saber como enxergam a 
situação do Brasil e deba-
ter caminhos para o país. 
Acreditamos no potencial 
de crescimento e moderniza-
ção da IGP, mas no cenário 
atual, no qual não existe 
política para a indústria, é 
muito difícil uma empresa 
se comprometer com inves-
timentos porque não sabe os 
rumos do país”, declarou o 
presidente dos Metalúrgicos 
do ABC. 

Moisés acrescentou que é 
preciso que se crie um am-
biente para o crescimento de 
empresas como a IGP, por 
meio de uma política indus-

trial responsável e preocu-
pada com desenvolvimento 
e meio ambiente. 

Na porta da fábrica, 
no pé da máquina

O coordenador da Re-
gional Diadema e CSE na 
IGP, Antonio Claudiano da 
Silva, o Da Lua, lembrou 
que o Sindicato tem por 
princípio que seus dirigen-
tes não fiquem sentados 
atrás de uma mesa e sim 
na fábrica. 

“Esse é hoje nosso mo-
delo de representação com 
os Comitês Sindicais de 
Empresa. Entregar a Tri-
buna na mão é uma forma 
de estar mais perto dos 

trabalhadores, mas também 
de conhecer o dia a dia de 
cada fábrica”, reforçou. 

Da Lua completou di-
zendo que a receptividade 
do pessoal na IGP foi muito 
calorosa. 

“É uma empresa que, 
por mais que tenha uma 
organização consolidada, 
a visita do presidente dá 
um ânimo a mais para a 
companheirada no chão de 
fábrica. Também foi uma 
importante oportunidade 
para o diálogo, para tirar 
dúvidas e discutir sobre a 
necessidade de mudar os 
rumos do país e resgatar 
o que foi tirado da classe 
trabalhadora”. 

Bagagem para 
formular propostas 

Já o CSE, Ricardo Torres de 
Oliveira, o Trakinas, ressaltou 
que visitas como essa que a di-
reção dos Metalúrgicos do ABC 
vem realizando são essenciais 
para entender as diferentes re-
alidades de cada empresa. 

“É extremamente im-
portante a visita da direção 
do Sindicato em diversas 
fábricas da região, cada fá-
brica possui sua realidade 
e essas visitas servem como 
bagagem para formularmos 
propostas para uma política 
de desenvolvimento indus-
trial na nossa região e no 
nosso país”. 
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Conversas 
aproximam 

Sindicato dos 
trabalhadores 

no chão de 
fábrica e ajudam 

na formulação 
de propostas 
para atender 

a realidade de 
cada empresa 

“É sempre muito 
importante ouvir os 
trabalhadores, saber 

como enxergam a 
situação do Brasil e 
debater caminhos 

para o país”

“Foi uma 
importante 

oportunidade para 
o diálogo, para tirar 
dúvidas e discutir 

sobre a necessidade 
de mudar os rumos”

“Cada fábrica 
possui sua 

realidade e essas 
visitas servem 
como bagagem 

para formularmos 
propostas”

fotos: adonis guerra

SINDICATO VISITA IGP E DIALOGA SOBRE NECESSIDADE DE 
POLÍTICAS PARA ALAVANCAR A INDÚSTRIA 



• O São Paulo saiu na 
frente na disputa pelo 
bicampeonato paulista 
após a vitória por 3 a 
1 sobre o Palmeiras. O 
Tricolor pode perder 
por até um gol no do-
mingo. 

• A Seleção Bras i le i ra 
voltou à liderança do 
ranking das equipes na-
cionais após cinco anos 
e chegará à Copa do 
Mundo nessa posição.

• A CBF anunciou a tabela 
de jogos das cinco roda-
das iniciais do Brasileirão. 
A competição terá início 
no dia 9 de abril e vai até 
o dia 13 de novembro.

sexta-feira, 1º de abril de 20224.
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO 
FEMININO

Hoje - 20h

Palmeiras x Flamengo
Barueri

PAULISTÃO
FINAL

Domingo-16h

Palmeiras x São Paulo
Allianz Parque

x

x

fotos: adonis guerra

Sindicato, 
Meninos e 

Meninas 
de Rua e 

Atlantis 
iniciam 

projeto de 
natação 
para 60 

crianças

“A cada braçada, a cada 
esforço a gente vai para a fren-
te”. Assim o presidente dos 
Metalúrgicos do ABC, Moisés 
Selerges, fez um parâmetro 
entre a natação e a vida antes de 
as crianças caírem na piscina 
para a primeira aula do projeto, 
iniciado na quarta-feira, 30. A 
parceria entre o Sindicato, o 
Meninos e Meninas de Rua e 
a Atlantis, em São Bernardo, 
possibilitará que 60 crianças 
tenham aulas na academia. 

“Muitas vezes o Sindicato 
é visto somente como uma 
entidade que faz greve por me-
lhores salários e melhores con-
dições de trabalho, mas é mais 
do que isso. Porque queremos 
uma sociedade mais justa, que 
as pessoas tenham acesso ao 
esporte, à cultura e à educação.”

“Não sei se daqui sairá al-
gum atleta profissional, mas 
sei que o esporte é um cami-
nho importante para formar 
cidadãos e cidadãs. Estamos 
fazendo a nossa parte e espero 
que isso sirva de exemplo para 
outros. Vamos lutar e cobrar o 
papel do Estado, que precisa 
dar oportunidades a todos”, 
afirmou. 

Juntar pontas
O coordenador do Pro-

jeto Meninos e Meninas de 
Rua, Marco Antonio Souza, 
o Markinhus, agradeceu e 
ressaltou a importância do 
Sindicato. 

“É um Sindicato Cidadão 
que junta pontas, que arti-
cula para garantir cidadania, 
direitos e oportunidades para 
a criançada ter acesso a uma 
academia como essa. A edu-
cação, o esporte e a cultura são 
fundamentais para a vida das 
crianças ficar melhor e o país 
também ficar melhor”, disse. 

Abrir caminhos
O representante da acade-

mia Atlantis, Agnaldo Arsuffi, 
falou sobre os benefícios da 
natação. “É o esporte que mais 
movimenta os músculos do 
corpo e é livre de impactos. 
A disciplina que se consegue 
com a atividade física abre ca-
minhos, não necessariamente 
para ser atleta, mas para a vida”, 
destacou. 

Na primeira aula, as crian-
ças receberam óculos e tou-
cas de natação doadas pela 
Speedo. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA INDÚSTRIA MECANICA SAMOT LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o número 56.912.124/0004-40, com endereço na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, nº 50, Bairro Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09895-400, a par-
ticiparem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 4 (quatro) de abril de 2022 (segunda-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, 31 de março de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”


