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Apelo da Cultura
Em audiência na Comissão 
de Cultura da Câmara vários 
artistas fizeram apelos aos 
deputados para que derru-
bem os vetos do presidente 
às leis Aldir Blanc e Paulo 
Gustavo. 

Dano moral 
O Banco do Brasil foi conde-
nado a pagar indenização 
por dano moral coletivo, por 
coagir trabalhadores a desis-
tir de abrir ações trabalhistas.  

Luz mais cara
O governo reconheceu que 
contas de luz ficarão mais 
caras com a privatização da 
Eletrobras, em audiência pú-
blica da Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câmara 
dos Deputados. 

Coronavac em crianças
O Instituto Butantan entregou 
à Anvisa os documentos soli-
citados em abril para a auto-
rização da vacina Coronavac 
em crianças de 3 a 6 anos.

fotos: divulgação

Notas e recados

Em outubro de 1962, ocor-
reram eleições parlamentares 
para o Congresso Nacional e 
para governadores em 11 esta-
dos no Brasil. O país vivia um 
momento de intensa agitação 
política durante o governo do 
presidente João Goulart que 
sofria forte oposição de setores 
de direita e extrema direita. 
Essa oposição contou com a 
participação de duas institui-
ções que tiveram papel desta-
cado na conspiração do golpe 
em 1964: o IPES (Instituto de 
Pesquisa e Estudos Sociais) e o 
IBAD (Instituto Brasileiro de 
Ação Democrática).

Essas duas instituições 
contaram com forte apoio da 
embaixada dos Estados Uni-
dos, chefiada pelo embaixador 
Abraham Lincoln Gordon.  
O IBAD, que foi fundado em 
1959, intensificou sua atuação 
em 1962 financiando candi-
datos que fizessem oposição 
a João Goulart nas eleições 
de 1962 com recursos oriun-
dos do governo dos Estados 
Unidos. Além disso, produ-
zia mais de 80 programas 
semanais de rádio de alcance 
nacional e uma revista mensal 
com uma tiragem de 250 mil 
exemplares.  

O IPES foi fundado em no-
vembro de 1961 por empresá-
rios brasileiros e contou com 
a participação de intelectuais, 
militares e profissionais de 
diversas áreas. O IPES tam-
bém visava articular diversos 
setores conservadores para 
garantir que a conspiração 
em marcha do golpe contra 
o governo de Goulart tivesse 
apoio social. Produziu diver-
sos materiais de propaganda 
como livros, filmes, revistas, 
panfletos e cartazes visando 
desestabilizar o governo. Os 
filmes eram exibidos em fábri-
cas, nas praças das pequenas 

cidades do interior do Brasil e 
antes das sessões de cinemas. 
Um dos principais slogans 
das propagandas do IPES era 
“omissão é crime”.

O discurso anticomunista 
era um argumento da elite 
econômica e política para 
evitar que as reformas popu-
lares fossem levadas adiante 
por João Goulart como, por 
exemplo, a reforma agrária. 
Essas tentativas recorrentes 
de fazer a história andar para 
trás tem tido a resposta do 
povo brasileiro, que não tem 
se deixado silenciar diante da 
opressão.  

A DEMOCRACIA BRASILEIRA 
ENTRE CONSPIRAÇÕES E GOLPES
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São Bernardo
Punk rock
Noite de muito punk rock só com bandas da região do ABC. A 
clássica DZK toca pela primeira vez na casa. Antes se apresen-
tam as bandas 88Não e Avante!. Amanhã, a partir das 19h30. 
Casa Amarela. Rua Alberto da Silva, 386 Santa Terezinha. A 
casa exige comprovante de vacinação e documento com foto. 

Ribeirão Pires
Sarau 
O Sarau da Estância, tradicional evento que compõe o ca-
lendário cultural da cidade desde 2010, é aberto ao público 
e traz manifestações artísticas em diversas áreas. Para expor 
alguma obra, é necessário realizar a inscrição na Escola 
Municipal de Artes (EMARP) até às 17h de hoje. Amanhã, 
às 19h. Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro. Rua 
Diamantino de Oliveira, 220, Vila Albertina. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA 
PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA MAHLE METAL 
LEVE S/A.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca 
todos os trabalhadores na empresa MAHLE METAL LEVE S/A., 
inscrita no CNPJ sob o número 60.476.884/0017-44, com endereço 
na Avenida 31 de Março, 2000, Jardim Borborema, São Bernardo do 
Campo, São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que será 
realizada no dia 03 (três) do mês de junho de 2022 (sexta-feira), às 14 
horas. 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 metros entre os participantes 
e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será para tratar 
sobre: a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) autorização 
para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou 
aditamento; c) discussão e deliberação sobre a contribuição negocial 
como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visan-
do à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos 
trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa; d) outros assuntos 
de interesse dos trabalhadores na empresa. São Bernardo do Campo, 
São Paulo, 02 de junho de 2022. Moisés Selerges Junior. Presidente”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL ESPECÍFICA DOS TRABALHADO-
RES NA TOYOTA DO BRASIL.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, por seu diretor administrativo e financeiro 
Wellington Messias Damasceno, no uso das atribuições previstas no seu estatuto e na legislação, convoca 
os trabalhadores e as trabalhadoras na Toyota do Brasil LTDA (áreas produtiva, mensalista, em trabalho 
presencial e também em trabalho remoto ou à distância, associados e não associados à entidade), a 
participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 03 de junho de 2022, sexta-feira, de 
maneira presencial, no seguinte horário: às 14horas e trinta minutos, em primeira convocação, com o 
quórum para instalação de metade mais um dos trabalhadores interessados, ou não alcançado referido 
quórum, por qualquer número em segunda convocação, que deverá realizar-se trinta minutos após o 
horário designado para a primeira, ou seja, às 15 horas. A assembleia será realizada no pátio da  fábrica 
(entrada), e a ordem do dia é a seguinte: 1) Discussão e deliberação sobre a transferência das atividades 
da empresa para Sorocaba e desdobramentos; 2) Discussão e deliberação sobre proposta de PDV - Plano 
de Demissão Voluntária; 3) Discussão e deliberação da data-base referente aos anos de 2022 e de 2023,  
abrangendo  cláusulas sociais e econômicas; 4) Autorização para a diretoria do Sindicato celebrar acordo 
coletivo ou aditivo relativos a esta negociação; 5) 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 e das trabalhadoras,  sindicalizados ou não, na empresa; e 6) 
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 presentes e o uso de máscaras faciais. São Bernardo 
do Campo, 02 de junho de 2022.  Wellington Messias Damasceno. Diretor Administrativo e Financeiro.”
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Vitória para os trabalhadores 
mensalistas que exercem 

responsabilidades técnicas 
reforça a importância da 
organização no local de 

trabalho

Os analistas e os enge-
nheiros na Volks que 
exercem responsa-

bilidades técnicas e assinam 
projetos terão seus salários e 
funções ajustados e elevados 
conforme o Crea (Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia). Essa conquista, 
que contou com o empenho 
da representação dos traba-
lhadores, foi anunciada aos 
profissionais da área, na se-
gunda-feira, 30 de maio, em 
atividade na fábrica, em São 
Bernardo. 

O Sindicato vinha discutin-
do o tema internamente com 
os mensalistas há algum tem-
po e, desde setembro do ano 
passado, o assunto entrou na 
pauta com a direção do fábrica. 

O coordenador da represen-
tação na Volks, José Roberto 
Nogueira da Silva, o Bigodinho, 
destacou que é uma vitória para 
os trabalhadores mensalistas. 

“Foi uma pauta intensa, 
com um debate muito grande 
que nós vencemos e consegui-
mos o que é justo para esses 
profissionais que têm as suas 
responsabilidades técnicas. 
Os trabalhadores entenderam 
que quanto mais organização, 
mais poder de negociação. 
Juntos conseguimos fazer essa 
importante articulação”. 

Organização 
dos mensalistas

Na oportunidade, a re-
presentação conversou com 
os trabalhadores na área 
administrativa sobre outras 
pautas do setor, como a ne-
cessidade de conquista de 
regularização do home-o-
ffice e do trabalho híbrido, 
tabela de salários e plano de 
carreira. 

“Vencemos uma batalha 
e os trabalhadores entende-
ram que é muito importante 
estarmos organizados, mes-
mo trabalhando à distância 
ou em regime híbrido, e que 
eles também precisam do 
Sindicato. Neste novo mun-
do do trabalho, precisamos 
representar bem a todos, é 

diferente dos trabalhadores 
na produção que estão na 
fábrica e com quem temos 
mais contato", afirmou.

“Juntos podemos avan-
çar nas pautas das áreas 
administrativas, por isso 
da necessidade de ter um 
sindicato forte, organizado, 
propositivo, de luta e que 
negocia”, disse. 

O representante dos men-
salistas André Loureiro Be-
nevides, da Comissão de 
Fábrica, contou que foi um 
avanço na luta dos traba-
lhadores. 

“Foi uma conquista muito 
importante e justa, foram 
diversas reuniões com a 
direção da fábrica e, a par-
tir deste mês, aqueles que 
estiverem com as documen-
tações em dia terão seus 
acertos de cargos e salários, 
graças ao empenho da repre-
sentação junto aos trabalha-
dores”, reforçou. 

“Quanto mais 
organização, mais 

poder de negociação. 
Foi um debate muito 
grande que vencemos 
e conseguimos o que 

é justo para esses 
profissionais”

“Neste novo mundo do 
trabalho, precisamos 

representar bem a 
todos”

“Foi uma conquista 
muito importante 

e justa, aqueles que 
estiverem com as 

documentações em 
dia terão seus acertos 
de cargos e salários”

adonis guerra
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A diretoria executiva do 
Sindicato esteve na madru-
gada de ontem na Samot, em 
São Bernardo, para fazer a 
entrega da Tribuna na mão e 
dialogar com os trabalhadores 
na fábrica. O presidente do 
Sindicato, Moisés Selerges, 
falou da importância de os 
trabalhadores participarem da 
campanha de solidariedade. 

“É fundamental a solida-
riedade e a unidade de todos 
e todas para fortalecer a luta 
contra a fome e contra o frio 
e ajudar a quem mais precisa 
neste momento de tanta vul-

nerabilidade social no país. 
Participem”, chamou.    

A coordenadora do CSE 
na Samot, Maria do Amparo 
Travassos Ramos, reforçou a 
atuação do Sindicato Cidadão, 
que atua além das fábricas. 

“É importante o Sindicato 
sempre estar próximo dos tra-
balhadores na base. Fizemos o 
chamado para a campanha de 
solidariedade com a doação 
de alimentos, roupas, cober-
tores e produtos de higiene”, 
ressaltou. 

“Precisamos sempre ter 
empatia, se colocar no lugar 

do outro. Mesmo tendo casa, 
comida e emprego, muitas 
pessoas estão passando por 
dificuldades com a carestia e 
o alto desemprego no país. É 
papel do Sindicato defender 
os trabalhadores, olhar para 
dentro da fábrica e também 
para além dela. A nossa luta é 
por uma sociedade mais justa, 
fraterna e igualitária”, afirmou. 

As arrecadações serão fei-
tas na Sede, nas Regionais 
Diadema e Ribeirão Pires, 
nas fábricas e em drive-thrus. 
Quem preferir pode colaborar 
com um valor em dinheiro 
(confira abaixo como fazer 
o PIX). 

Campanha Salarial
Outro tema foi a entrega 

da pauta de reivindicações da 
categoria na Campanha Sala-
rial 2022 aos grupos patronais, 
que será realizada hoje pelos 
representantes da FEM/CUT 
(Federação Estadual dos Me-
talúrgicos da CUT). 

“A luta na Campanha Sa-
larial é pelas cláusulas econô-
micas e sociais, por meio das 
Convenções Coletivas, por 
melhores condições de traba-
lho, para garantir a renda dos 
trabalhadores. A unidade e a 
organização são fundamentais 
para avançar e contamos com 
todos e todas”, disse.
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Direção do Sindicato entrega Tribuna e 
dialoga com trabalhadores na Samot 
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Diretores reforçam a importância da solidariedade na luta contra a fome e contra o frio
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