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DIRIGENTES ENTREGARAM 
A TRIBUNA E MATERIAL 

INFORMATIVO SOBRE 
MEDIDA DO GOVERNO 

QUE PODE GERAR MAIS 
DESEMPREGO NO BRASIL. 

SINDICATO 
DIALOGA COM 

TRABALHADORES 
NA RASSINI 
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Inflação
A inflação da cesta básica 
saltou de 13% para 21% 
em março, indica estudo 
de professores do curso de 
economia da PUCPR. 

Trabalho infantil 
O trabalho infantil no Brasil 
pode ser 7 vezes maior do 
que dizem pesquisas. Estudo 
com dados do Banco Mun-
dial estima que 5,7 milhões 
de crianças estão nessa si-
tuação. 

Mamãe falei
O Conselho de Ética da As-
sembleia de SP aprovou por 
unanimidade a cassação do 
deputado Arthur Do Val. O 
processo segue para o ple-
nário da Alesp. 

Mentiras sobre a Amazônia
O Facebook derrubou pági-
nas e perfis com informações 
falsas sobre a Amazônia 
coordenadas por militares. 
Eles criticavam ONGs e elo-
giavam governo. 
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Notas e recados

Os Metalúrgicos do ABC 
participaram na última ter-
ça-feira, 12, de encontro na 
CUT com Fernando Haddad, 
ex-ministro da Educação, 
ex-prefeito de São Paulo e 
pré-candidato ao governo do 
estado. A atividade reuniu re-
presentantes da CUT-SP, das 
centrais sindicais e dirigentes 
de várias entidades. 

No encontro, as lideran-
ças sindicais expuseram suas 
expectativas com relação à 
retomada do desenvolvimen-
to de São Paulo com geração 
de emprego e renda e proteção 
aos direitos dos trabalhadores. 

“São Paulo precisa de polí-
ticas para o desenvolvimento 
da indústria. É inadmissível 
que o estado mais rico do país 
ainda tenha tantas pessoas de-
pendendo de moeda no farol, 
morando nas ruas, vivendo 
em condições miseráveis. É 
urgente mudar essa realidade”, 
declarou o secretário-geral do 
Sindicato, Claudionor Vieira. 

Entre outros problemas, 
Haddad também citou a falta 
de uma política industrial 
para recuperação do setor e 
destacou a pauta do emprego 

Metalúrgicos do ABC participam de encontro 
entre Haddad e sindicalistas em SP

e da qualificação profissional. 
“Temos que ter uma política 
de recuperação da econo-
mia. Isso brota em forma de 
salário, expansão, emprego 
e renda. É preciso qualificar 
a juventude e dar as oportu-

nidades que não estão sendo 
oferecidas para quem saiu do 
mercado de trabalho. Tem que 
ter reinserção”, afirmou.

Ao final do encontro, Had-
dad recebeu dos sindicalistas 
sugestões sobre demandas 

urgentes relacionadas à saú-
de, trabalho dos servidores, 
necessidade de concursos 
públicos, inclusão digital e 
propostas para a retomada da 
indústria. 

Com informações da CUT

Março de 2015, voo regular 
Barcelona-Dusseldorf. Era um 
voo curto, apenas duas horas. 
Decolagem 9h, céu azul. Em 
20 minutos nivelou a 38 mil 
pés, voo cruzeiro. 9h30, piloto 
entrou em contato para solici-
tar rota sobre a França, tendo 
um positivo, foi ao banheiro 
e deixou o copiloto sozinho. 
Passaram-se dez minutos entre 
apontar o nariz do avião para 
o chão, acelerar e atingir os 
Alpes. Agências de investiga-
ção da França e da Alemanha 
concluíram que o acidente foi 

deliberadamente causado pelo 
copiloto.

Andreas G. Lubitz, 27 anos, 
estava na companhia desde 
junho de 2014, com 630 horas/
voo. Tinha sido considerado 
apto a voar em 2008, mas, em 
2009, teve uma dispensa por 
distúrbio grave (depressão e 
pensamentos suicidas) e seu 
tratamento, de apenas seis 
meses, atrasou seu brevê em 
11 meses.

Em dezembro de 2014, pro-
curou vários médicos, por 
distúrbios do sono (2 a 4 horas) 

e por achar estar perdendo a vi-
são. Em 2015, foi diagnosticado 
com distúrbio psicossomático 
e transtorno de ansiedade, 
medicado com antidepressivos, 
escondendo o fato da empresa.

Em cinco anos, Andreas 
se consultou com 41 médicos 
entre clínicos, psiquiatras, neu-
rologistas e oftalmologistas, 
sete no mês da tragédia. Mãe e 
namorada acompanharam em 
algumas ocasiões.

Muitos fatores foram elen-
cados para entender a atitude 
de Andreas, cujas consequên-

cias não só tiraram sua vida e de 
mais 149 pessoas, mas mudou, 
em todo o mundo, uma regra 
aeroviária.

Ele mentiu durante seu trei-
namento, ocultou o tratamento 
psiquiátrico para continuar 
voando, usou de afastamentos 
curtos para não perder o brevê 
e treinou embicar a aeronave 
no voo de ida. Se alguém ti-
vesse realmente interferido em 
seu tratamento, não teríamos 
o terrível Germanwings 9525.

Preste atenção nos seus cole-
gas e familiares. Procure ajuda.

Comente este artigo. Envie um e-mail para dstma@smabc.org.br | Departamento de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente

SAÚDE MENTAL – PARTE 3Preste atenção e procure ajuda



quinta-feira, 14 de abril de 2022 .3
fotos: adonis guerra

Dirigentes dialogam com os companheiros sobre as políticas 
necessárias para o desenvolvimento da indústria e geração de emprego

DIRETORIA DO SINDICATO ENTREGA TRIBUNA AOS TRABALHADORES 
NA RASSINI E ALERTA SOBRE IMPORTAÇÃO DE ÔNIBUS

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

acompanhado da diretoria 
executiva, esteve, na madruga-
da de ontem, na Rassini, em São 
Bernardo, entregando a Tribu-
na aos trabalhadores durante a 
entrada do primeiro turno. 

Na ocasião também distri-
buíram material informativo 
sobre a intenção do governo de 
importar mais de 3.000 ônibus 
elétricos da China, medida 
que terá como consequência o 
enfraquecimento da indústria 
nacional e desemprego. 

O Sindicato tem conver-
sado com os companheiros 
e as companheiras sobre as 
políticas necessárias para o 
desenvolvimento da indús-
tria brasileira e para a geração 
de emprego e renda. 

O coordenador de São 
Bernardo, Genildo Dias Perei-

ra, o Gaúcho, destacou que o 
debate é de fundamental im-
portância no período crucial 
em que vive o país.

“Neste momento em que 
sabemos que o governo não 
se importa com a indústria, o 
Sindicato se faz cada vez mais 
presente para discutir com os 
trabalhadores e as empresas 
propostas para alavancar a in-
dústria nacional e lutar contra 
medidas que coloquem em 
risco os empregos aqui”. 

Fabricantes de ônibus 
O dirigente ressaltou que 

a Rassini, assim como várias 
outras empresas da base, tem 
relações comerciais com a 
Mercedes, uma das maiores 
fabricantes de ônibus no Brasil, 
e que elas podem ser afetadas 
com a liberação da importação 
dos veículos elétricos. 

“Precisamos lutar por in-

centivos para que esses ônibus 
sejam produzidos aqui, geran-
do empregos, mão de obra e 
renda na região, não no conti-
nente asiático”. 

Exemplo de luta e vitória 
O histórico recente na Ras-

sini é de resistência, luta e vitó-
ria. No ano passado a direção 
da empresa anunciou a inten-
ção de fechar a fábrica no ABC 
e ir para Extrema, em Minas 
Gerais, mas os trabalhadores 
resistiram e saíram vitoriosos. 

“A Rassini ia deixar São Ber-
nardo por falta de incentivos do 
governo e foi a negociação com 
o Sindicato, junto à luta dos 
trabalhadores, que permitiu 
que a empresa permanecesse na 
nossa região e com investimen-
tos na planta”, lembrou Gaúcho.  

Sindicato forte 
Para o CSE na empresa, 

Antônio Elandio Bezerra, o 
Nando, a presença do presi-
dente e de toda a executiva do 
Sindicato demonstra a força 
dos Metalúrgicos do ABC. 

“Mostra que estamos pre-
sentes e cada vez mais fortes, 
nos reinventando conforme os 
desafios. O Sindicato se faz com 
trabalhadores comprometidos, 
com a transformação a partir 
do local de trabalho, juntos 
somos fortes”. 
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SUL-AMERICANA
Hoje – 19h15

São Paulo x Everton-CHI
Morumbi

BRASILEIRÃO
Sábado – 16h30

Goiás x Palmeiras
Goiânia

Sábado – 19h

Corinthians x Avaí
Neo Química Arena

Domingo – 11h

Santos x Coritiba
Vila Belmiro

Domingo – 16h

Flamengo x São Paulo 
Rio de Janeiro 

BRASILEIRÃO FEMININO

Sábado – 14h

Ferroviária x Palmeiras 
Araraquara 

Domingo – 15h

Corinthians x Real Brasília
Parque São Jorge 

Domingo – 18h

São Paulo x Avaí/Kindermann
Cotia 

Segunda – 20h

Santos x Cresspom
Vila Belmiro

Tribuna Esportiva

Na ZF, trabalhadores aprovam acordo de PLR 
Os trabalhadores na ZF, em 

São Bernardo, aprovaram em 
assembleia na tarde de ontem 
o acordo de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) ne-
gociado pelo Sindicato com a 
empresa. 

O coordenador do CSE 
na ZF, José Ribamar Feitosa, 
ressaltou a importância de os 
trabalhadores estarem unidos 
e organizados para conquistar 
avanços e contou que foram 
seis reuniões com a direção 
da empresa até chegar a uma 
proposta que pudesse ser apre-
ciada pelos trabalhadores. 

“Tivemos um avanço signi-
ficativo na PLR em relação ao 
ano anterior que contemplou 
aos anseios do pessoal. E só foi 
possível quebrar a resistência 
na mesa de negociação com 
o apoio e a disponibilidade de 
todos e todas fazerem a luta”, 
destacou. 

O dirigente explicou tam-
bém a necessidade de estar 
atentos ao que acontece no país 
e na política. 
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“A nossa defesa é pela in-
dústria nacional, por empre-
gos e salários de qualidade e 
valorização da mão de obra. 
São ataques frequentes para 
que os trabalhadores sejam 
cada vez mais explorados, 
além do custo de vida cada 
vez mais alto, no mercado já 
não dá mais para comprar o 
que comprávamos antes”, disse. 

“E é a forma de votar que 
vai interferir nas nossas vidas, 
não podemos votar em quem 
não está preocupado com o 
futuro da maioria das pessoas. 
Temos que prestar atenção em 
quem está sempre junto na 
luta, quem se dispõe a colocar 
seu mandato em defesa dos 
direitos dos trabalhadores”, 
afirmou. 

Os companheiros e as 
companheiras também apro-
varam a contribuição nego-
cial em assembleia. A pri-
meira parcela será paga em 
maio e a segunda, em janeiro 
do ano que vem. Sócios do 
Sindicato são isentos da con-
tribuição negocial. Quem se 
sindicalizar até 15 de maio 
será isento da taxa. 
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