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Justiça
Indígenas do Vale do Javari 
marcharam pelo município 
de Atalaia do Norte, no 
oeste do Amazonas, para 
exigir justiça ao indigenista 
Bruno Pereira e ao jornalista 
Dom Phillip.  

Greve dos motoristas 
Motoristas e cobradores 
de ônibus do município de 
São Paulo decidiram entrar 
em greve hoje, após novo 
impasse nas negociações 
salariais. 

Reforma Trabalhista
O Conselho Nacional de 
Direitos Humanos aprovou, 
por unanimidade, recomen-
dação sobre a revogação da 
Reforma Trabalhista. 

Crise no INSS
Os peritos médicos e do 
serviço social que atuam 
nos processos do INSS estão 
sem receber o pagamento 
das períc ias real izadas 
neste ano. 
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Notas e recados Sindicato alerta sobre a importância das 
NRs para garantir condições de trabalho

A pressão da CUT e das 
centrais sindicais na Comissão 
Tripartite Paritária Permanen-
te, que reúne representantes 
dos trabalhadores, empresas 
e governo, garantiu direitos 
da NR 4 (Norma Regulamen-
tadora 4), entre outras, em 
reunião realizada entre 17 e 
19 de maio. 

Alvo de ataques constantes 
do governo e de empresários, 
as NRs têm o objetivo de 
garantir a segurança dos tra-
balhadores e impor limites à 
exploração predatória da mão 
de obra.

O vice-presidente do Sindi-
cato, responsável pela pasta da 
Saúde, Carlos Caramelo, desta-
cou que é preciso ficar atentos 
às consequências das reformas 
Trabalhista e da Previdência. 

“As reformas foram feitas 
com o objetivo de extinguir 
toda a proteção social dos 
trabalhadores. Além dos Acor-
dos Coletivos e Convenções 

Coletivas de Trabalho, as NRs 
são importantes no dia a dia 
dos trabalhadores. Os sindi-
catos são importantes agentes 
fiscalizadores, além do poder 
público, que tem por obriga-
ção fiscalizar as condições de 
trabalho oferecidas pelos em-

presários aos trabalhadores”, 
afirmou. 

Na NR 4, os trabalhadores 
conseguiram que fosse retirada 
da pauta a questão da terceiri-
zação dos SESMTs (Serviços 
Especializados em Engenharia 
de Segurança e Medicina do 

Trabalho). Se concretizada, 
inviabilizaria um mínimo de 
controle, inclusive com a con-
tratação de profissionais que 
não são da área de segurança 
e saúde do trabalho para o 
serviço.

Com informações da CUT

Mais informações, pelo WhatsApp: 

99877-9604 ou ligue 4061-1048 

INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS 

ATÉ HOJE
somente pelo site: 

smabc.org.br/escola
Informática pacote office
Idade mínima: 14 anos

Eletricista instalador 
Idade mínima: 18 anos

Comandos elétricos
Idade mínima: 18 anos

Leitura interpretação de 
desenho com metrologia aplicada
Idade mínima: 14 anos

Operador de logística
Idade mínima: 16 anos

Confira todos os requisitos e 
disponibilidade de horários no site.



SINDICATO RECEBE 
VISITA DO PADRE 

JÚLIO LANCELLOTTI E 
SE ORGANIZA PARA 
ACOLHER PESSOAS 
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Além de arrecadar 
alimentos e 
agasalhos, 

Metalúrgicos do 
ABC vão dar abrigo 
durante o inverno

“Não basta só 
denunciar a falta de 

políticas públicas para 
os mais pobres, temos 

que agir”

“Todos nós precisamos 
nos engajar nessa luta 
contra a hostilidade às 

pessoas pobres”

“Nosso discurso precisa 
estar em sintonia 

com a prática, nosso 
Sindicato sempre 

apoiou e continuará 
apoiando os mais 

vulneráveis”

No sábado, 11, os Me-
talúrgicos do ABC, 
junto ao Movimento 

Fé e Política ABCDMRR - que 
reúne representantes de diver-
sas religiões - realizaram na 
Sede, encontro com o padre 
Júlio Lancellotti, coordena-
dor da pastoral do Povo de 
Rua e vigário na paróquia 
São Miguel Arcanjo em São 
Paulo. A atividade integra as 
campanhas de solidariedade 
do Sindicato de combate ao 
frio e à fome. 

Na ocasião, além da ar-
recadação de meia tonelada 
de alimentos e material de 
higiene, e centenas de peças de 
agasalhos, o Sindicato se com-
prometeu a abrir espaço nas 
dependências da Sede para 
acolher a população em situ-
ação de rua, principalmente 
no período mais intenso do 
inverno.

“O momento que atra-
vessamos é muito difícil e 
precisamos somar forças 
para enfrentar o que estamos 
vivendo. Por isso, o Sindicato 
está se organizando para re-
ceber as pessoas em situação 
de rua que sofrem todos os 

dias, e esse sofrimento tende 
a aumentar com e chegada 
das temperaturas mais bai-
xas. Não basta só denunciar 
a falta de políticas públicas 
para os mais pobres, temos 
que agir”, ressaltou o presi-
dente do Sindicato, Moisés 
Selerges. 

O dirigente lembrou o 
exemplo dado pelo sindicato 
dos metalúrgicos de Santo 
André. “Esperamos que enti-
dades que tiverem condições, 
assim como fez o Sindicato de 
Santo André, possam também 
se estruturar para atender essa 
população e que não tenha-
mos mais notícias de pessoas 
que perderam a vida passando 
frio nas ruas”. 

Discurso 
alinhado à prática 

“Nosso discurso precisa 
estar em sintonia com a prá-
tica, nosso Sindicato sempre 
apoiou e continuará apoiando 
os mais vulneráveis. Essa ação 
resume bem nossa filosofia. 
Cada dia mais nossa socieda-

de precisa de bons exemplos, 
de amor e solidariedade”, 
reforçou o vice-presidente do 
Sindicato, Carlos Caramelo.

 
Contra a aporofobia

O padre Júlio destacou a 
necessidade de acolher essa 
parcela da população e lutar 
contra a hostilidade aos po-
bres.  “Os irmãos e irmãs em 
situação de rua não são anjos 
nem demônios, são pessoas. E 
eles têm muita clareza do que 
significa a luta contra a aporo-
fobia. Todos nós precisamos 
nos engajar nessa luta contra a 
hostilidade às pessoas pobres”. 

“Ter misericórdia é ter o 
coração voltado para os mí-
seros. Por isso a misericórdia 
não é compreendida nem pela 
justiça, porque a misericórdia 
anda muito à frente da justiça 
e faz muitas coisas que por 
justiça você não faria”, disse. 

“Nós perdemos um concei-
to importante de bem comum, 
o bem comum a partir dos 
mais pobres. Como podemos 
dizer que temos fé diante de 
gente deitada na calçada sem 
ter o que comer e acesso à água 
potável? Temos que pensar que 
somos um ser só”, completou. 
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• O Palmeiras trabalha 
para acertar os detalhes 
da negociação e anun-
ciar a chegada do argen-
tino José Manuel López, 
atacante do Lanús.

• O São Paulo vê o late-
ral-esquerdo Welington 
como principal alvo dos 
estrangeiros, à frente de 
Rodrigo Nestor e Igor 
Gomes, os atletas mais 
sondados.

• O Arsenal, da Inglater-
ra, anunciou ontem a 
contratação do atacante 
Marquinhos, que estava 
no São Paulo. O acordo 
estava fechado havia 
semanas.

• O retorno de Fagner está 
cada vez mais próximo 
no Corinthians. Já são 
dez jogos sem o late-
ral-direito que atuou em 
apenas nove de 25 jogos. 
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Tribuna Esportiva
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Trabalhadores na Blawer e na 
Mangels aprovam propostas de PLR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA MILLING FERRAMENTAS PUNCIONADEIRAS
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa MILLING FERRAMENTAS PUNCIONADEIRAS, inscrita no CNPJ sob o número 

04.735.511/0001-02, com endereço na Rua Álvares Cabral, 979 - Conceição, Diadema - SP, 09981-030, a participarem da Assembléia Específica, que será realizada, nas dependências da 
empresa, no dia 14 (catorze) de junho de 2022, terça-feira, às 14 horas. A assembléia, que será presencial, 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: 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, sindicaliza-
dos 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, 09 de junho de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

Em assembleia realizada na 
última quarta-feira, 8, os tra-
balhadores na empresa Blawer, 
em São Bernardo, aprovaram o 
acordo de PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) negociado 
pelo Sindicato com a direção 
da fábrica. O valor será pago 
em duas parcelas, em setembro 
deste ano e março de 2023. 

Mangels  
A assembleia na Mangels, 

em São Bernardo, foi realizada 
de forma virtual, na última sex-
ta-feira, 10, com trabalhadores 
que também aprovaram o acor-
do de PLR. O valor será pago 
em duas parcelas, a primeira 
no mês que vem e a segunda 
em março de 2023. 

Nas duas assembleias foi 
aprovada a taxa negocial. Quem 
ficar sócio até o final de junho 
está isento.  

O coordenador de área, 
Jonas Brito, parabenizou pelas 

conquistas e destacou a situação 
econômica do país, que tem 
como agravantes a economia 
estagnada e a recessão, o que 
corrói o salário do trabalhador. 

“A inflação alta e economia 
estagnada afetam diretamente 
o bolso do trabalhador que vai 
perdendo o poder de compra, 
o que cria, além da dificuldade 

econômica, um problema so-
cial grave”. 

Campanha Salarial 
Jonas destacou a necessi-

dade de mobilização durante 
a Campanha Salarial. “O en-
volvimento de todos ajuda a 
fortalecer a luta na Campanha 
Salarial. É muito importante 
que a bancada patronal veja 
os trabalhadores mobilizados 
e com disposição de luta para 
conquistar um resultado digno”. 

Ano decisivo 
O coordenador completou 

lembrando a companheirada 
que este é um ano crucial para 
mudar os rumos do país. “O 
governo que está aí já provou 
que não é capaz de mudar esse 
cenário, muito pelo contrário, 
está agravando cada vez mais a 
situação. Este é um ano crucial 
para mudarmos a direção do 
Brasil em defesa da classe tra-
balhadora”, reforçou. 

blawer


