
edição 4957 | SeXTA-feirA, 24 de junho de 2022 | SmAbc.org.br |       11 97407-3791

página 3

nA Vmg, SindicATo diAlogA 
Sobre inflAção

Direção Do SinDicato entrega tribuna na VMg, 
eM ribeirão PireS, e alerta Para a iMPortância De 

fortalecer a luta eM teMaS que Vão aléM Da fábrica. 

foto: adonis guerra
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O Vietnã vivia uma Guerra Civil que dividiu o país desde a 
década de 1950 do século passado. O Vietnã do Norte, apoiado 
por China e União Soviética, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos 
Estados Unidos e os seus aliados europeus. Os Estados Unidos 
entraram diretamente na guerra enviando tropas a partir de 
agosto de 1964.   

No dia 8 de junho de 1972, uma quinta-feira, por volta do meio 
dia, o jovem fotógrafo vietnamita Nick Ut Cong Huynh, conhecido 
como Nick Ut, quando andava pela estrada entre Saigon e Phnom 
Penh, começou a registrar um bombardeio de tropas do Sul na Vila 
Trang Bang, percebeu civis correndo do vilarejo em chamas em sua 
direção e continuou acionando sua máquina. 

Uma daquelas pessoas em pânico era Phan Thi Kim Phúc, uma 
menina de 9 anos que tinha rasgado as próprias roupas enquanto 

o napalm corroía sua pele. Ela corria em fuga desesperada e em 
prantos com seu corpo nu e frágil ao lado de outras crianças quando 
foi registrada pelas lentes do fotógrafo. 

A foto de Kim Phúc correndo de braços abertos com sua expres-
são de dor causada pelas queimaduras que atingiram integralmente 
suas costas foi publicada pelos principais jornais e rodou o mundo, 
gerando uma onda de comoção pelas vítimas da guerra.  A opo-
sição à participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã se 
intensificou com as imagens chocantes que atingiam a população 
civil do Vietnã, incluindo crianças, com armas químicas lançadas 
pelo exército americano. Em menos de um ano os Estados Unidos 
anunciaram o cessar fogo e, em 1975, iniciaram a retirada das suas 
tropas do território vietnamita. Foi a maior derrota militar dos 
Estados Unidos até hoje. 

Há 50 anos uma 
foto chocou o mundo 

revelando o horror da 
guerra do Vietnã

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTI-
VOS LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos(as) os(as) trabalhadores(as) na empresa COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS AU-
TOMOTIVOS LTDA., inscrita no CNPJ sob 02.591.818/0001-51, com endereço na Rua José Versolato, 101 – 14º andar – Torre A, Bairro Baeta Neves, Município de 
São Bernardo do Campo – São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de junho de 2022 (sexta-feira), 
entre 7 e 18 horas. Considerando que o país enfrenta a pandemia do coronavírus e que para conter a disseminação da COVID-19 o Ministério da Saúde recomenda o 
isolamento social com a permanência das pessoas em suas residências, não é possível realizar a assembleia presencial, mas apenas por meio telemático, portanto com 
processo de deliberação em plataforma digital (internet). A ordem do dia será: a) apresentação de proposta de participação nos lucros e resultados (PLR); b) autori-
zação para a direção do Sindicato celebrar Acordo Coletivo de Trabalho e Aditivos; c) 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 e d) 
outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O link para acesso e a assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 7 e 18 
horas deste dia, é: assembleia.smabc.org.br, que poderá ser acessado pelo endereço: www.smabc.org.br. Encerrado o processo de votação eletrônica, os votos serão 
apurados e o resultado publicado no site do sindicato, no mesmo endereço eletrônico, em até um dia útil imediatamente posterior ao da assembleia. São Bernardo do 
Campo – São Paulo, 23 de junho de 2022. Moisés Selerges Junior. Presidente”

TrAbAlhAdoreS nA VolkS doAm 
ViolõeS Ao SolAno TrindAde

Não passarão
O procurador Demétrius 
Oliveira de Macedo, que 
foi filmado espancando a 
chefe durante expediente, 
foi preso em São Paulo. 

Justiça por Genivaldo
A Polícia Rodoviária Fede-
ral negou acesso a pro-
cedimentos dos agentes 
envolvidos na morte de 
Genivaldo, morto numa 
“câmara de gás” no por-
ta-malas de uma viatura.

Esmola
Caminhoneiros criticaram 
a decisão do governo de 
criar um auxílio-diesel 
mensal de R$ 400 para 
ajudar nos gastos com 
combustível.  Eles classi-
ficaram como “esmola”.

Restituição do IR
A Receita Federal liberou 
a consulta ao segundo 
lote de restituições do 
Imposto de Renda 2022. 
O pagamento será feito 
no próximo dia 30. 

Os 28 violões arreca-
dados na campanha 
realizada pelo Cen-

tro Cultural Solano Trindade 
com os trabalhadores na 
Volks foram entregues na tar-
de de ontem no novo espaço 
da entidade na Vila Moraes, 
em São Bernardo. Os ins-
trumentos serão usados nas 
oficinas culturais oferecidas 
a crianças e adolescentes. 

O presidente do Solano 
Trindade e representante 
da Comissão de Fábrica 
na Volks, Charles Aurélio 
Jesus de Lima, o Tuiuiú, 
agradeceu a participação na 
campanha. 

“Mais uma vez os trabalha-
dores na Volks demonstraram 
solidariedade e participaram 
de uma campanha tão impor-
tante do Solano para movi-
mentar as oficinas culturais. A 
nossa busca é pela ampliação 

do acesso à cultura e que as 
crianças consigam ser incluí-
das na sociedade por meio da 
arte”, destacou. 

As oficinas são realizadas 
às terças e quintas, em dois 
períodos. A coordenadora 
pedagógica, Raquel Quinti-
no, reforçou a importância 
das doações. 

“Além de as pessoas co-
nhecerem o nosso trabalho 
com a cultura e a arte, com 
o empréstimo do violão a 
uma criança, as famílias se 
envolvem também, é um item 
que precisa ter muito cuidado 
para poder estudar em casa. 
Uma doação dessas amplia 
o repertório e pode mudar 
a vida das pessoas”, afirmou.

CAMPANHA CONTINUA
Para doar um violão envie 

uma mensagem para o Wha-
tsApp (11) 9 5832-1072. 
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Na manhã da última quarta-feira, 
22, a direção dos Metalúrgicos 
do ABC esteve na VMG, em 

Ribeirão Pires, entregando a Tribuna aos 
companheiros e companheiras na entrada 
do turno.

Como tem acontecido semanal-
mente, os dirigentes conversaram com 
os trabalhadores e alertaram sobre a 
necessidade de fortalecer o Sindicato e 
também de corrigir os rumos do país. 
A matéria de capa da edição chama a 
atenção para a alta nos preços dos com-
bustíveis e a intenção do atual governo 
de jogar a população contra a Petrobras 
para conseguir privatizar a estatal.

O presidente do Sindicato, Moisés 
Selerges, reforçou a necessidade de 
estar sempre nas portas das fábricas 
dialogando com os metalúrgicos e 
metalúrgicas sobre temas que afetam 
a vida de todos e todas. 

“Nosso Sindicato sempre se preocupou 

em ter esse contato direto com os traba-
lhadores e trabalhadoras. É importante 
que todos conheçam os diretores, que 
saibam quem são seus representantes, 
além do colega de trabalho que está todos 
os dias no chão de fábrica. É importante 
reforçar ainda que o Sindicato não é o 
prédio ou a diretoria, são os trabalha-
dores unidos para lutar por pautas que 
vão além das questões trabalhistas e que 
afetam o dia a dia de todos”, lembrou ao 
citar a carestia, a fome, o desemprego, a 
inflação e a falta de política industrial que 
assolam o país. 

A DIMENSÃO DO SINDICATO 
O CSE na fábrica, Paulo Eduardo 

de Souza, destacou que a presença da 
direção executiva aproxima ainda mais 
os trabalhadores do Sindicato. “Ajuda 
o trabalhador a entender melhor a di-
mensão do Sindicato, saber que ele está 
amparado por várias pessoas que com-
põem a diretoria e assim se conscientizar 
sobre a importância de fortalecer a luta”.

CONTRA A FOME E CONTRA O FRIO
A diretoria do Sindicato reforçou 

ainda a importância da solidariedade 

e a participação nas campanhas contra 
a fome e contra o frio. As arrecadações 
estão sendo feitas na Sede, nas Regionais 
Diadema e Ribeirão Pires, nas fábricas e 
em drive-thrus. 

Além de fazer as doações de produtos, 
quem preferir colaborar com um valor em 
dinheiro, pode optar por fazer um PIX (abai-
xo). Todo o valor arrecadado será revertido 
para a compra de alimentos e agasalhos.

Metalúrgicos do ABC alertam para a importância de fortalecer a  
luta em temas que vão além das questões trabalhistas 
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direção do SindicATo enTregA TribunA e 
diAlogA com TrAbAlhAdoreS nA Vmg
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Tribuna esportiva

Mycaell (Metralha MC),
Compõe músicas, é poeta, 

desenhista, astrólogo e 
tarólogo. Começou a rimar 

nas batalhas de São Bernardo 
do Campo em 2019. Produziu 
músicas e participa da cena de 

rip hop das  ruas do ABC.

DESENCAIXE

A vida parece uma nota de troca
Se não tem a nota, não faz troca 
troca.
E se você nota e é a mais nova
Tem gente que ri e gente que esnoba.
Tanto esforço e paciência 
contra tanto ego e displicência
Afinal, qual é o problema?
Esqueci a quantidade das esquemas
que me chamaram de linda
mas nem entraram em cena.
Não me encaixo em nenhum lugar
Nem na faixa etária que é a mais 
simples de calcular.
E quem a esses números se apega
esquece que ideia na cabeça não se 
calcula
Só se escuta.
Desencaixe injusto afinal
ter a cabeça à frente 
E cara de LGBT curiosa adolescente
Pensar que se passa pela minha 
mente
Vontade de ser mais demente
Quem sabe assim as oportunidades 
de verdade
iriam bater com a minha faixa de 
idade.
Tanta dor e maldade, tristeza, 
desencaixe.
Em busca de plenitude mas farte de 
gente que ilude
E ainda quer que seja eu que tenha a 
atitude.

bixaria negra
A mostra Bixaria Negra apresenta 
uma retrospectiva inédita no Brasil 
dos filmes do cineasta norte-america-
no Marlon Riggs, ativista e professor 
universitário. Durante as décadas de 
80 e 90 ele roteirizou e dirigiu filmes 
que enaltecem as pessoas pretas e 
LGBTQIA+. Até 29 de junho. No IMS 
Av. Paulista, 2424 - Bela Vista. Ingres-
sos R$10 (inteira) e R$5 (meia-entra-
da). Confira programação completa 
no site: ims.com.br. 

Diadema

 São joão

Além de shows, comidas típicas e todas as atrações que uma boa festa junina 
exige, a Festa de São João de Diadema traz este ano o 1º Festival de Quadrilhas. 
As apresentações eliminatórias acontecem sempre aos finais de semanas:  A 
festa vai até 3 de julho. Confira a programação completa em: saojoao.diadema.
sp.gov.br. Praça da Moça – Centro.

cinema na Praça O Cine na Praça Itinerante chega à 
região com a exibição de clássicos do 
cinema nacional. Hoje tem O Auto 
da Compadecida e Central do Brasil. 
Amanhã: Deus É Brasileiro e Bacurau. 
Domingo: Cine Holliúdy 2: A Chibata 
Sideral e Gonzaga – De Pai pra Filho. 
Sessões às 18h30 e às 20h30. Praça Céu 
das Artes. Avenida Afonso Monteiro da 
Cruz, 254, Jardim União.

Mauá

São Paulo

festa junina
A tradicional Festa Junina de Mauá 
segue neste fim de semana com apre-
sentações de Planta e Raiz, Vitor Kley, 
Salgadinho e Art Popular. A organiza-
ção incentiva a doação de alguma peça 
de roupa (agasalhos e cobertores) ou 
alimentos para as campanhas ‘Inver-
no Solidário’. Confira programação 
na página do Facebook: Festa Junina 
de Mauá 2022. Paço Municipal. Rua 
Vitorino Dell’Antonia, S/N - Vila 
Noêmia - Mauá/SP.

Sem tempo para remoer a 
goleada por 4 a 0 para o Co-
rinthians, o Santos encara de 
novo o clássico amanhã. Sus-
pensos, João Paulo e Vinicius 
Zanocelo são desfalques. 

O Corinthians deve levar 
o uruguaio Bruno Méndez, 
que estava cedido ao Inter, 
ao clássico contra o Santos 
para sua reestreia no time.

A seleção feminina de futebol 
está na Dinamarca para os 
dois últimos amistosos antes 
da Copa América, em julho, 
que classifica para Copa do 
Mundo e Olimpíada.  

Seleção femininA
AmiSToSo - hoje - 14h

x

dinAmArcA

brASileirão
AmAnhã - 19h

x

neo QuÍmicA ArenA

domingo - 16h

x

floriAnÓPoliS (Sc)

domingo - 18h

x

floriAnÓPoliS (Sc)

Poesia 
no ABC


