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Diálogo na entrada do turno, 
durante a madrugada, mostra 
que cada trabalhador importa 
para o Sindicato.

direção eNtrega 
tribuNa Na metalpart 
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brasil registra alta de  
casos e mortes pela covid-19

RECONHECIMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA., inscrita no CNPJ 

sob o número 68.124.858/0001-00, com endereço na Avenida Prestes Maia, 791- Jardim Das Nações, Diadema – SP, 09930-900, a participarem da Assembleia Específica, 
que será realizada, nas dependências da empresa, no dia 05 (cinco) de julho de 2022, terça-feira, às 07 horas da manhã. A assembleia, 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, sindicalizados 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, 29 de junho de 2022. 
Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

Recém-formado, um enge-
nheiro mecânico ingressa em 
uma montadora. Seu superior 
já avisa: aqui só fica quem se 
especializa. Eram os anos 90 
e começava a aparecer a mo-
derna injeção eletrônica de 
combustível. Não demoraria 
para chegar aos caminhões, 
pois já existia lá fora.

Alguns cursos de pós aqui 
e ali, engatou a segunda fa-
culdade, agora de eletrônica, 
fazendo especialização exata-
mente em injeção eletrônica. 
À época, era um dos raros 

com esta dupla capacitação.
A injeção diesel veio, toda 

importada. Andando por este 
aglomerado de trilhas, bura-
cos e climas que chamamos de 
Brasil, começaram os defeitos.

A ordem da matriz era 
germânica: desmonte tudo, 
troque tudo, mande pra cá. A 
investigação do que acontecia 
com aquela perfeita injeção 
alemã submetida ao Brasil 
não seria feita aqui. Mas era 
a oportunidade da vida do 
nosso engenheiro, lembra?

Ele já tinha cerca de 10 

anos de casa, então mandou 
comunicação para a matriz, 
do seu histórico profissional, 
das suas qualificações, mos-
trou estar disposto a ajudar 
no problema. Era pra isso que 
ele estava ali.

A resposta foi tão germâ-
nica quanto a anterior: sem 
talvez, sem considerações, 
sem nada.

Negação, raiva, frustra-
ção… até ver que o seu su-
perior estava errado: nem 
sempre quem fica é o mais 
capacitado. Nem sempre 

você consegue a sua chance 
de brilhar.

Meses depois foi demitido 
e entrou em depressão, tendo 
sido atendido por um colega 
no DST. 

Nem sempre você vai ter 
sua chance de ser reconhe-
cido no seu trabalho. Muitas 
vezes, os mais aplaudidos são 
justamente os menos empe-
nhados e capazes. Seja bom 
profissional por você e por 
aqueles que lhe são caros. A 
vida vai te bater sempre, você 
é que tem de se levantar.

Suspensão dos despejos 
Um Projeto de Lei apre-
sentado pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS) pede 
a prorrogação da suspen-
são de despejo até 31 de 
março de 2023. 

Mudanças na reforma
Este ano, após as mu-
danças na legislação tra-
balhista, a Espanha teve 
crescimento do emprego, 
em relação a igual perío-
do de 2021.

Ofensas à honra 
O TJ-SP manteve a con-
denação de Bolsonaro por 
ofensas à honra da jorna-
lista Patrícia Campos Mello, 
repórter da Folha de S Paulo.

Escândalo no MEC
A oposição quer que 
o ministro da Justiça, 
Anderson Torres, seja 
convocado para explicar 
a interferência da PF, a 
mando de Bolsonaro, no 
processo de investigação. 

Com 294 mortes pela 
Covid-19 em 24h, 
o Brasil registrou a 

maior média móvel desde 
março, com 209 óbitos por 
dia em uma semana. Em 
comparação com a média 
de 14 dias, o aumento foi de 
+40%. O país registrou ao 
todo 670.900 vidas perdidas 
para a Covid-19 desde o iní-
cio da pandemia. 

O total de casos confir-
mados conhecidos está em 
32.207.082. Em 24h, foram 
70.166 novos infectados, com 
média móvel de 54.695 por 
dia em sete dias, variação de 
+30% em duas semanas. Os 
dados são do consórcio de 
veículos de imprensa, com 
base nas informações das se-
cretarias estaduais de saúde. 

TRANSMISSÃO 
Mesmo com a alta subno-

tificação dos casos no país, os 

dados da plataforma InfoTra-
cker (USP/Unesp) também 
apontam para o avanço da 
doença no país, com taxa 
de contágio de 1,85, ou seja, 
cada 100 pessoas infectadas 
transmitem a doença para 

outras 185. É a maior taxa 
desde 10 de fevereiro, quando 
houve a explosão de casos da 
variante ômicron. 

ESTADO SP
Só o estado de São Pau-

lo registrou 170.817 vidas 
perdidas e 5.707.821 casos 
no total, de acordo com a 
Fundação Seade. O total de 
leitos de UTI Covid-19 ocu-
pados é de 68,9% na Região 
Metropolitana de São Paulo. 

MENORES DE 5 ANOS
Levantamento da Observa 

Infância e da Fiocruz (Funda-
ção Oswaldo Cruz) mostrou 
que a Covid-19 matou duas 
crianças menores de cinco 
anos por dia no país. Ainda 
não há vacinas autorizadas 
para esse público no Brasil. 

O total é de 1.730 crianças 
de até cinco anos mortas pela 
Covid-19. Em 2020, foram 
599 crianças vitimadas. Em 
2021, saltou para 840. Este 
ano, até 13 de junho, houve 
mais 291 mortes de crianças.

 
Com informações da Rede 

Brasil Atual. 



Na madrugada de 
ontem, a diretoria 
executiva do Sin-

dicato esteve na Metalpart, 
em Diadema, entregando 
a Tribuna e dialogando 
com os trabalhadores e as 
trabalhadoras. 

Na  o c a s i ã o,  a s s i m 
como tem acontecido 
semanalmente, os dire-
tores ouviram a compa-
nheirada e falaram sobre 
os problemas atuais e as 
necessidades de mudar 
os rumos do país no que 
diz respeito à geração 
de empregos,  polít ica 
industrial, questões eco-
nômicas, sociais e traba-
lhistas. 

O coordenador de área 
da Regional Diadema, Gil-
berto da Rocha, o Amen-
doim, ressaltou a impor-
tância de fazer a entrega 
da Tribuna na mão nas 
empresas da base. “Essa 
ação valoriza o trabalha-
dor, que é o ator principal, 
mas também valoriza o tra-
balho do Comitê Sindical, 
fundamental nas lutas”. 

CSE de luta 
Amendoim também 

elogiou o trabalho que 
vem sendo realizado pelo 
CSE, Cleiton Castro Pi-
nheiro. “É um companhei-
ro com vontade, tem o 
respeito dos trabalhadores 
e da empresa, vem desen-
volvendo um trabalho 
muito bom e está sempre 
à disposição para ajudar, 

é um companheiro de luta 
e de fé”. 

Cleiton, por sua vez, 
destacou que foi uma grata 
surpresa para os compa-
nheiros na Metalpart, que 
vêm acompanhando pela 
Tribuna as visitas da dire-
ção nas fábricas. 

“Eles não imaginavam 
que direção estaria na nos-
sa fábrica, de madruga-

da, para recebê-los. Esta 
proximidade com nossos 
representantes é de grande 
importância, mostra que o 
Sindicato está nas fábricas, 
que não é só um prédio, é 
cada companheiro e com-
panheira e reforça que cada 
trabalhador é importante”.  

Bom momento
O representante na fá-

brica contou que a Me-
talpart vive hoje um dos 
seus melhores momentos 
e que a representação tem 
trabalhado para buscar 
mais benefícios e avançar. 
Para isso, reforçou que a 
unidade dos trabalhadores 
é fundamental.
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“Essa ação valoriza 
o trabalhador, que é 
o ator principal, mas 

também valoriza o 
trabalho do Comitê 

Sindical, fundamental 
nas lutas”

Rotina semanal dos Metalúrgicos do ABC faz 
trabalhador se sentir mais próximo do Sindicato e 

discute temas importantes para a categoria

diretoria faz tribuNa Na mão Na metalpart
e mostra que todo trabalhador importa

“Foi uma grata 
surpresa, eles não 
imaginavam que a 
direção estaria na 

fábrica, de madrugada, 
para recebê-los”
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O São Paulo entra em cam-
po hoje pelo início do duelo 
das oitavas de final da Sul
-Americana com histórico 
de nunca ter sido eliminado 
em mata-mata por equipes 
chilenas.

 
O São Paulo lançou o centro 
de inovação, o Inova.São, 
para trabalhar o desen-
volvimento de tecnologias, 
aumentar a receita e a com-
petitividade esportiva. 

O Paulistão feminino terá 
sua maior premiação, R$ 
2,6 milhões. A campeã fica 
com R$ 1 milhão e a vice, 
R$ 500 mil. Ano passado o 
Corinthians recebeu R$ 140 
mil pelo título.   

Serão 12 equipes no Paulis-
tão feminino, com início em 
agosto. A diferença para o 
masculino ainda é grande, 
ano passado o Palmeiras 
recebeu R$ 3,5 milhões 
pela taça. 

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, 
Pedro Duarte Gui-

marães, pediu demissão na 
tarde de ontem, após virem 
à tona graves denúncias de 
assédio sexual, feitas por tra-
balhadoras no banco. Pedro 
Guimarães é um dos prin-
cipais aliados de Bolsonaro.

O MPF (Ministério Pú-
blico Federal) já abriu uma 
investigação sigilosa para 
apurar os fatos. As cinco 
vítimas relatam toques em 
partes íntimas sem consen-
timento, falas e abordagens 
inconvenientes e convites 
incomuns e desrespeitosos. 
Uma trabalhadora afirmou 
ter sido puxada pelo pesco-
ço, segundo ela, os assédios 
aconteciam diante de todos, 
dentro e fora da instituição.

A coordenadora do Coleti-
vo das Metalúrgicas do ABC, 
Maria do Amparo Ramos, 
manifestou repúdio à conduta 

do presidente da Caixa, todo 
apoio às vítimas e lembrou que 
toda trabalhadora precisa ser 
incentivada a denunciar casos 
de assédio sexual ou moral. 

“Sabemos que, infeliz-
mente, essas situações ainda 
acontecem muito nos locais 
de trabalho, e também que 

muitas companheiras têm 
medo de denunciar por re-
ceio de perder o emprego 
ou de serem desacreditadas, 
mas é preciso falar. Precisa-
mos apoiar umas às outras, 
formar uma grande rede de 
proteção para combater o as-
sédio e tornar o ambiente de 

trabalho um local de respeito 
para todas”. 

A Contraf-CUT (Con-
federação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro) pediu afastamento 
imediato de Pedro Guimarães 
e colocou toda a estrutura sin-
dical à disposição das vítimas. 

Em uma pesquisa rea-
lizada pela consultoria de 
inovação social Think Eva 
junto com o Linkedin, em 
2020, quase metade das brasi-
leiras (47%) afirmou ter sido 
vítima de assédio sexual em 
algum momento no ambiente 
profissional. 

Silêncio 
Apenas 15% das mulheres 

que presenciaram uma situa-
ção de assédio afirmaram ter 
auxiliado diretamente a vítima. 

A maioria (78,4%) acre-
dita que nada de fato aconte-
cerá se denunciarem o crime 
dentro empresa. 

Barreiras
Entre as barreiras para 

uma mulher denunciar o 
assédio estão o medo de ser 
exposta (64%) ou o receio de 
as outras pessoas não acredi-
tarem (60%). 

assédio No ambieNte de trabalho


