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Volks anuncia férias 
coletivas para 2.500 

trabalhadores por falta 
de peças. Para o Sindicato, 

parada é reflexo da falta de 
política industrial no país.



2. quarta-feira, 4 de maio de 2022

Sede
Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo

CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200
www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br

Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires

CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898

Diretor Responsável: Claudionor Vieira.
Coordenadora: Luciana Yamashita.
Repórter: Olga Defavari. 
Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC

Baixa produção
A produção industrial pra-
ticamente não avançou de 
fevereiro para março (0,3%), 
segundo o IBGE. Na compa-
ração com março do ano pas-
sado, a atividade caiu 2,1%.

Intimidação ao MST
Cerca de 300 famílias do 
MST estão sem acesso à água 
e comida desde o último sá-
bado, 30, devido à ação de 
grileiros, que bloquearam a 
via de acesso no DF.

Sem autorização 
A Justiça decidiu manter o 
bloqueio de R$ 22 mil das 
contas da deputada federal 
Carla Zambelli (PL-SP) por 
uso indevido de músicas de 
Tom Zé e José Miguel Wisnik.

Caos no INSS
O governo não repõe quadro 
do INSS que perdeu cerca 
de 10 mil servidores e, para 
tentar diminuir a fila, usa 
robôs que negam milhares de 
benefícios. 
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Notas e recados

Com alguma frequência, 
somos obrigados a ocupar este 
espaço para alertar sobre gol-
pes praticados por malfeitores 
contra trabalhadores envol-
vendo processos judiciais. 

Já alertamos sobre os golpes 
que envolvem cobranças de 
diferenças do FGTS, muito 
comuns nos últimos tem-
pos. Nestes casos, pessoas 
estranhas pedem dinheiro 
adiantado para ingressar com 
ações, alegando que é “causa 
ganha”. Na maioria das vezes as 

ações não são nem ajuizadas. 
Em outros casos, o direito do 
trabalhador já está prescrito 
(caducou). E há ainda situa-
ções em que ações coletivas já 
foram propostas pelo sindicato 
ou pelo Ministério Público do 
Trabalho.  

Nos últimos tempos, surgiu 
um novo golpe.

Neste caso, criminosos en-
tram em contato com o titular 
da ação se passando por ad-
vogados ou representantes da 
Justiça e informam falsamente 

que há um valor disponível e 
pedem um depósito em di-
nheiro para fazer a liberação.

Aqueles que ingressam com 
ações na Justiça do Trabalho 
devem ficar atentos a isto. 

O TRT-2 (Tribunal Regio-
nal do Trabalho de SP) alerta 
para que não se deposite quan-
tia alguma na conta de des-
conhecidos. O Tribunal não 
faz exigências nesse sentido, 
tampouco indica profissionais 
da OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil) ou telefona para 

trabalhadores, muito menos 
para pedir dinheiro.

Se seu processo está sob 
os cuidados do Sindicato, nos 
procure para se informar a 
respeito. 

Se está em mãos de outros 
advogados, recomenda-se 
procurá-los para se informar 
também. 

Nunca deposite nada em 
nome de desconhecidos. Pro-
cure sempre seu sindicato para 
se informar. Fique atento e 
denuncie!

Comente este artigo. Envie um e-mail para juridico@smabc.org.br | Departamento Jurídico

CUIDADO COM O “GOLPE DO PROCESSO”

Os trabalhadores na Unitec estão convocados para plenária amanhã, às 18h, na 
Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Na pauta, assuntos internos.Plenária Unitec

Prazo para tirar ou regularizar o título de leitor termina hoje
Para participar das 

eleições em outubro 
deste ano e ajudar a 
mudar os rumos do 
país, é preciso estar 
com o título de eleitor 
em dia. O prazo para 
regularizar ou tirar o 
documento termina 
hoje e pode ser feito 
pelo site tse.jus.br. 

O voto é obrigatório 
para pessoas entre 18 
e 69 anos e facultativo 
para analfabetos e jo-
vens com 16 e 17 anos. 
Entre os serviços de 
regularização estão a 
transferência do mu-
nicípio de domicílio 

eleitoral, a mudança 
de local de votação e 
a retificação de dados 
pessoais, como a inclu-
são do nome social. 

O secretário-geral 
do Sindicato, Claudio-
nor Vieira, lembrou 
que o direito ao voto foi 
uma conquista e que a 
oportunidade não pode 
ser desperdiçada. “O 
direito ao voto foi uma 
luta, não veio de graça. 
Se perder essa oportu-
nidade, talvez não seja 
mais possível reparar os 
danos que a falta de um 
voto pode fazer na vida 
da sociedade”. 

“Muitas vezes as pes-
soas não estão contentes 
com a realidade do país, 
mas pouco fazem para 
mudar. É preciso ser 
protagonista da mudan-
ça, e a forma de partici-
par da mudança num 
processo democrático é 
através do voto. Se você 
abre mão do direito do 
voto, significa que está 
lavando as mãos e que 
não se importa com o 
que está acontecendo”, 
completou. 

Interesse dos jovens
O levantamento de 

alistamentos eleitorais 

realizados entre janei-
ro e março, pelo TSE 
(Tribunal Superior 
Eleitoral), mostra que 
o país já havia ganhado 
1.144.481 novos eleito-
res na faixa etária entre 
15 a 18 anos. Ou seja, 
mais de um milhão de 
jovens se cadastraram 
e tiraram o título. Não 
fique de fora!

Primeiro voto 
O secretário-geral 

do Sindicato destacou 
que a qualidade da 
educação, assim como 
o acesso à universida-
de, depende de políti-

cas públicas.
“E essas políticas 

dependem dos gover-
nos, deputados e se-
nadores que elegemos. 
A juventude brasileira 
pode fazer a diferença 
nas próximas eleições”, 
afirmou. 

“A juventude sabe 
o que quer e, com cer-
teza, quer um futuro 
diferente e melhor. 
Por isso, a importân-
cia do voto da juven-
tude. O seu primeiro 
voto pode ajudar a 
definir e a construir o 
futuro que você quer”, 
chamou.

V o t e !



A falta  de  p eças  e 
componentes para 
finalizar a produção 

de veículos afeta mais uma 
montadora da base. Desta 
vez a direção da Volks, em 
São Bernardo, anunciou 
que dará férias coletivas 
para cerca de 2.500 traba-
lhadores. Os metalúrgicos 
ficarão fora da fábrica por 
20 dias, de 9 a 28 de maio. 
Atualmente na fábrica são 
produzidos cerca de 800 
veículos por dia.

O coordenador-geral da 
representação na Volks, José 
Roberto Nogueira da Silva, 
o Bigodinho, destacou o 
acordo firmado entre o Sin-
dicato e a direção da fábrica 
que garante previsibilidade 
em situações de crise. 

“Estamos usando todas 
as ferramentas de flexibili-
dade discutidas no acordo 
firmado pelo Sindicato. Esse 

acordo abrange momentos 
bons e ruins para atravessar 
crises como essa. O acordo 
dá previsibilidade tanto 
para a fábrica como para 
os trabalhadores e certa 
tranquilidade para atraves-
sar momentos como este”, 
afirmou. 

Reféns da importação 
O diretor Administrativo 

do Sindicato, Wellington 
Messias Damasceno, ressal-
tou a falta de uma política 
industrial como responsável 
pela escassez de componen-

tes e peças.
“Essa crise não acontece 

só no Brasil, mas a falta de 
políticas públicas voltadas 
para a indústria e de discus-
sões sobre desenvolvimento, 
pesquisa e inovação levam 
a momentos como esses 
em que somos reféns da 
importação”.

“A falta de política indus-
trial e a falta de desenvolvi-
mento do país têm causado 
a desestruturação da cadeia 
produtiva. Sendo que, hoje, 
faltam insumos básicos que 
eram produzidos no Brasil e 
que não são mais justamen-
te por falta dessa discussão”, 
disse. 

Cadeia produtiva 
O dirigente lembrou ain-

da que uma parada como 
essa na Volks, a exemplo do 
que ocorreu recentemente 
na Mercedes, tem impacto 

em toda a cadeia produtiva. 
Segundo ele, cada trabalha-
dor na Volks envolve outros 
11 trabalhadores no setor. 

Alta demanda
Bigodinho reforçou que 

a situação não é diferente 
do que está acontecendo em 
outras fábricas. 

“Tem demanda de pro-
dução, porém a fábrica não 
consegue atender ao consu-
midor final com a escassez 
de peças. Estamos na expec-
tativa da retomada o mais 
breve possível”, concluiu. 
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VOLKS ANUNCIA FÉRIAS COLETIVAS PARA 2.500 
TRABALHADORES POR FALTA DE PEÇAS

Sindicato 
denuncia 

falta de 
política 

industrial e 
lembra que 

paradas nas 
montadoras 

têm impacto 
em toda 
a cadeia 

produtiva 
do setor

“A falta de política 
industrial e a falta de 
desenvolvimento do 
país têm causado a 
desestruturação da 
cadeia produtiva”

“Estamos usando 
todas as ferramentas 

de flexibilidade 
discutidas no 

acordo firmado pelo 
Sindicato”
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHA-
DORES NA METALÚRGICA DULONG LTDA., POR MEIO PRESENCIAL

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) na empresa METALÚRGICA DULONG LTDA. (associados e não 
associados), inscrita no CNPJ sob o número 61.597.407/0001-32, a participarem da 
Assembleia Específica, que será realizada no dia 09 (nove) do mês de maio de 2022 
(segunda-feira), de maneira presencial, no seguinte horário, às 14h00. O local para rea-
lização da assembleia é na Estrada Sadae Takagi, 777, Bairro Cooperativa, São Bernardo 
do Campo – São Paulo, CEP: 09852-070,  e a ordem do dia é a seguinte: 1) Discussão 
e deliberação sobre proposta de Acordo de PLR “Participação nos Lucros ou Resulta-
dos”; 2) Autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho 
ou aditamento; 3) 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, na empresa; 4) 
Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Em razão da pandemia do 
coronavírus, será observada a distância mínima de 1,5 metro entre os participantes. São 
Bernardo do Campo, 02 de maio de 2022.  Moisés Selerges Junior. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADO-
RES NA SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA., POR MEIO PRESENCIAL

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos(as) os(as) tra-
balhadores(as) na empresa SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA. (associados 
e não associados), inscrita no CNPJ sob o número 53.902.607/0001-23, a participarem 
da Assembleia Específica, que será realizada no dia 05 (cinco) do mês de maio de 2022 
(quinta-feira), de maneira presencial, no seguinte horário, às 13h45min. O local para 
realização da assembleia é na Rua General Bertoldo Klinger, 360, Bairro Paulicéia, São 
Bernardo do Campo – São Paulo, CEP: 09688-000,  e a ordem do dia é a seguinte: 1) 
Discussão e deliberação sobre proposta de Acordo de PLR “Participação nos Lucros ou 
Resultados”; 2) Autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de 
trabalho ou aditamento; 3) 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, na empresa; 
4) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Em razão da pandemia 
do coronavírus, será observada a distância mínima de 1,5 metro entre os participantes. 
São Bernardo do Campo, 02 de maio de 2022.  Moisés Selerges Junior. Presidente.”

• Com seis pontos em três 
jogos, o Corinthians en-
frenta o Deportivo Cali fora 
de casa e busca manter a 
liderança do grupo E da 
Libertadores. 

• Com ligamento do joelho 
rompido no jogo do Corin-
thians contra o Fortaleza, 
Paulinho será submetido 
a cirurgia e deve ficar seis 
meses fora. 

• Sete clubes da série A as-
sinaram a criação de uma 
nova liga de futebol, a Li-
bra: Corinthians, Palmei-
ras, Santos, São Paulo, 
América-MG, Bragantino e 
Flamengo. 

• Uma nova reunião foi mar-
cada para a semana que 
vem com a participação 
prevista dos 40 clubes das 
séries A e B do Brasileirão 
para a criação da nova liga. 
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LIBERTADORES
Hoje - 21h

Deportivo Cali x Corinthians
Colômbia

x

Na UFRJ, presidente do Sindicato debate 
transformações no mundo do trabalho 

Para debater as transforma-
ções no mundo do trabalho, o 
presidente dos Metalúrgicos 
do ABC, Moisés Selerges, par-
ticipou da mesa “O trabalho 
tem futuro? Transformações 
econômicas e sindicalismo”, na 
UFRJ (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro), na noite de 
segunda-feira, 2. 

O tema integra o ciclo de 
debates “Mundo do trabalho 
no século 21: política, movi-
mentos sociais e tecnologias”, 
organizado pela Universidade 
da Cidadania da UFRJ. 

“Vivemos um tempo em 
que as transformações no 
mundo do trabalho com a 
tecnologia acontecem rapida-
mente. Temos que estar atentos 
a essas mudanças, sempre 
buscando o melhor para os 
trabalhadores, sem abrir mão 
de direitos”, destacou. 

O presidente reforçou a 
importância de uma política 
industrial brasileira, além de 
investimentos em ciência e 
tecnologia, para gerar empre-
gos de qualidade. E ressaltou 
ser fundamental que os tra-
balhadores, em conjunto com 
as universidades, debatam o 
futuro do trabalho. 

“Tudo que acontece passa 

por políticas, é preciso discutir 
a nova realidade do mundo 
do trabalho, os empregos que 
podem acabar, a questão do 
capitalismo de plataforma 
(aplicativos), os ataques e des-

truição de direitos, são temas 
que precisam ser colocados em 
discussão”, disse. 

Também participaram da 
mesa o economista, professor 
da Unicamp e presidente do 

Instituto Lula, Marcio Po-
chmann, e a filósofa, mate-
mática e professora da UFRJ, 
Tatiana Roque. Confira a gra-
vação do debate em facebook.
com/smabc. 


