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Sindicato fala da importância 
do voto e do processo 

democrático de escolha
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Assédio sexual
O Comando Nacional dos 
Bancários conseguiu com-
promisso das empresas de 
analisar a reivindicação de 
incluir na convenção coletiva 
artigo sobre assédio sexual.  

Avanço da fome 
Relatório da ONU aponta 
avanço global da fome. 
No Brasil, insegurança ali-
mentar aumentou de 37,5 
milhões de pessoas para 
61,3 milhões. 

PEC do Desespero 
Especialistas apontam que a 
medida eleitoreira do gover-
no com a PEC que gera R$ 
41 bi de gastos excepcionais 
traz piora na percepção de 
risco fiscal no Brasil. 

Território ancestral
A Justiça Federal em Ponta 
Porã (MS) negou a fazendei-
ros o pedido de despejo de 
indígenas Guarani e Kaiowá 
da retomada de Guapo’y, 
em Amambai.  
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Notas e recados

adonis guerra

Mais 40 trabalhadores 
na Arteb, em São Bernardo, 
ficaram sócios do Sindicato 
em dois dias de sindicali-
zação na empresa. O coor-
denador de área e CSE na 
fábrica, Sebastião Gomes 
de Lima, o Tião, destacou a 
importância da sindicaliza-
ção para fortalecer a orga-
nização dos trabalhadores 
dentro e fora da fábrica. 

“Ser sindicalizado é a 
melhor maneira de forta-
lecer a luta e garantir os 
direitos num momento 
em que está acontecendo 
um ataque destruidor de 
conquistas trabalhistas, 
que levaram séculos para 
ser alcançadas. Parabéns 
aos companheiros e com-
panheiras, a intenção mais 
a ação é que faz a luta e traz 
vitórias”, ressaltou. 

“Para garantir salário, 
renda, benefícios e manter 
os empregos, os CSEs, Ma-
noel, Piauí e Chiquinho, 
vem trabalhando de forma 
intensa no sentido de equi-
librar a relação capital tra-
balho. Para isso não bastou 
só esforço, mas paciência, 
compreensão e confiança 
de todos. Vamos juntos e 
firmes na luta”, afirmou. 

Trabalhadores na Arteb se sindicalizam para reforçar a luta

No dia 10 de junho último, 
os delegados e delegadas de 
todo o mundo presentes na 
110ª sessão da Conferência da 
OIT (Organização Internacio-
nal do Trabalho), que ocorreu 
entre 27 de maio a 11 de junho, 
tomaram uma decisão históri-
ca ao aprovar uma resolução 
que inclui a existência de um 
ambiente de trabalho seguro e 
saudável no quadro de Princí-
pios e Direitos Fundamentais 
do Trabalho da OIT. 

Como parte dessa reso-
lução, a Convenção sobre 
Segurança e Saúde no Traba-
lho Ocupacional, de 1981 (nº 
155) e o Marco Promocional 
da Convenção de Segurança 
e Saúde Ocupacional, de 2006 
(nº 187) serão considerados 
Convenções fundamentais. 
Todos os estados membros 
da OIT, mesmo que não te-
nham ratificado estas duas 
convenções, têm agora a 
obrigação de respeitar, pro-

mover e concretizar esses 
princípios.

Dessa forma, a saúde e a 
segurança no trabalho, serão 
a quinta categoria de princí-
pios e direitos fundamentais 
no trabalho, além do direito 
à liberdade sindical e à nego-
ciação coletiva; à eliminação 
de todas as formas de trabalho 
forçado obrigatório; à abo-
lição do trabalho infantil; à 
eliminação de todas as formas 
de discriminação em matéria 

de emprego e ocupação. 
Os Acordos Marco Glo-

bais, que em sua grande 
maioria utilizam os Direitos 
Fundamentais do Traba-
lho como referência básica 
de Responsabilidade Social 
Corporativa, podem ser acio-
nados como mecanismos de 
pressão e negociação para 
que as empresas e as suas ca-
deias de fornecedores incor-
porem essa nova resolução 
da OIT.  
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“Me sindicali-
zei junto com ou-
tros porque enten-

demos que os traba-
lhadores sindicalizados 

fortalecem a organização, 
a luta, a defesa dos nossos direitos 
e benefícios, e fortalece os nossos re-
presentantes para fazer o debate por 
melhorias no ambiente de trabalho”, 
Gabriel da Silva Ferreira, há seis 
meses no setor de logística.

“Na minha primeira 
passagem pela empresa, 
trabalhei 12 anos e sem-

pre fui sindicalizada. O 
trabalhador sindicalizado só 

tem a ganhar, tem uma série de 
benefícios, desde clube de campo para lazer 
com a família até desconto em farmácias e fa-
culdades. O trabalhador que quer um sindicato 
forte precisa ser sindicalizado porque isso só é 
possível com a unidade”, Josélia de Oliveira 
Monteiro, há um ano no setor de lanterna.
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“De nada 
adianta estar 

insatisfeito, 
dizendo 

que quer 
mudança e 

ficar em casa 
no dia da 

eleição”

“É só por 
meio da 

participação 
que 

podemos 
mudar e 

escolher o 
futuro que 
queremos 
para país”

A campanha eleitoral co-
meça oficialmente em 16 
de agosto, mas bem antes 

disso muitos já escolheram seus 
candidatos. Ainda é tempo de se 
informar para eleger presidente 
da República, governador, sena-
dor, deputado estadual e federal, 
o primeiro turno das eleições 
ocorre em 2 de outubro, faltam 
86 dias. 

Os Metalúrgicos do ABC aler-
tam para a importância do voto, 
conquistado com muita luta, e 
lembram os prejuízos causados 
pelos votos brancos, nulos e 
abstenções. 

O preço de não escolher
Como exemplo, no segundo 

turno da última disputa presiden-
cial, em 2018, somando os votos 
nulos e brancos com as absten-
ções, 42,1 milhões de eleitores 
não escolheram nenhum candi-
dato, cerca de um terço do total.

O secretário-geral do Sindica-
to, Claudionor Vieira, ressaltou 
a responsabilidade também de 
quem “lava as mãos”. 

“De nada adianta estar insatis-
feito, dizendo que quer mudança 
e ficar em casa no dia da eleição. 
Quem acha que não tem nada a 
ver com a situação porque não 
votou em ninguém está muito 
enganado, quem deixa de votar 
está favorecendo um lado”. 

A importância do voto 
O dirigente frisou a impor-

tância da participação de todos 

FALTAM 86 DIAS PARA AS ELEIÇÕES, 
MOMENTO IMPORTANTE PARA DEFINIR OS RUMOS DO PAÍS

Sindicato alerta que é fundamental a participação de todos e todas, 1º turno será 
no dia 2 de outubro

nesse importante processo de-
mocrático que definirá os rumos 
do país. 

“As pessoas precisam par-
ticipar do processo eleitoral, o 
voto foi uma conquista do povo 
brasileiro e não podemos abrir 
mão desse direito. É só por meio 
da participação que podemos 
mudar e escolher o futuro que 
queremos para país”. 

O dirigente reafirmou ainda a 
importância de escolher candida-
tos e candidatas comprometidos 
com as pautas da classe trabalha-
dora. “Não adianta reclamar que 

tiraram direitos e votar em quem 
retira direitos, reclamar do de-
semprego e votar em quem criou 
políticas para desempregar”. 

Caos no país 
Claudionor lembrou que o 

Brasil vive um dos momentos 
mais difíceis da história, com 
desemprego, inflação, fome, 
miséria, ataque às instituições, 
destruição dos direitos e ameaças 
à democracia. “O governo atual 
instalou um caos no país, é sem 
dúvida o governo da destruição”. 

“Não tem política de desen-

volvimento econômico, não tem 
política de geração de emprego, 
política para os jovens. Está des-
truindo o emprego, os direitos, 
tentando destruir a democracia, 
o sonho das pessoas, mas isso ele 
não vai conseguir”. 

“O povo não quer o discurso 
de ódio, o povo quer paz e espe-
rança para que possa sonhar com 
um mundo melhor. Ao invés de 
defender porte de arma, o go-
verno deveria oferecer emprego, 
saúde, moradia, educação para 
que o povo possa viver com dig-
nidade”, completou. 



COPA AMÉRICA 
FEMININA
Amanhã – 21h

Brasil x Argentina
Colômbia

BRASILEIRÃO
Domingo – 16h

Corinthians x Flamengo
Neo Química Arena

Domingo – 18h

Atlético-MG x São Paulo
Belo Horizonte (MG)

Domingo – 18h

Santos x Atlético-GO
Vila Belmiro

Domingo – 18h

Fortaleza x Palmeiras 
Fortaleza (CE)
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• Das 23 convocadas para 
a Copa América femi-
nina, 18 jogadoras são 
estreantes na competi-
ção, que classifica para 
a Copa do Mundo 2023 
e Jogos Olímpicos 2024. 

Tribuna Esportiva
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12º Grito da 
Diversidade 

LGBTQIA+ será no 
domingo em Diadema

O 12º Grito da Diversidade 
LGBTQIA+ será realizado no 
domingo, 10, das 14h às 22h, 
na Praça da Moça, em Dia-
dema, com o tema “Contra a 
LGBTfobia, defenda a cidada-
nia”. A atividade contará com 
apresentações de DJs e artistas. 

A organização é da Asso-
ciação Viva a Diversidade em 
parceria com a Prefeitura de 
Diadema e tem o apoio do 
Sindicato. 

O secretário-geral dos Me-
talúrgicos do ABC, Claudionor 
Vieira, reforçou a importância 
de discutir o tema. “Preci-
samos respeitar as pessoas, 
independente de cor, religião 
ou orientação sexual, todas 
têm o direito de ser felizes, de 
ser como são e viver a vida da 
melhor forma”, afirmou. 

Santo André
Festival de cultura japonesa
A 16ª edição do Festival Tanabata Matsuri 
retorna ao ABC neste final de semana. A festa 
é uma tradição oriental do século XI que atrai 
visitantes e apreciadores da cultura japonesa. 
Haverá apresentações com danças do leão e 
dragão, demonstrações de kung fu, workshop 
de tai chi chuan, venda de artesanato e comi-
das típicas japonesas. Sábado das 10h às 20h 
e domingo, das 10h às 18h. Rua Santo André, 
661, no Centro. 

Diadema
Especial Férias 
Públicos de todas as idades poderão explorar 
as linguagens da dança, circo, música, escrita 
criativa, artes visuais, teatro, além da tecnolo-
gia, de maneira livre e lúdica durante o mês de 
julho nas Fábricas de Cultura. Na unidade de 
Diadema haverá ainda oficina de confecção de 
pipas e fanzines. Mais informações 4061-3180. 
Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 
135 – Centro. 

Mauá 
Histórias da Nossa Classe
A exposição fotográfica Histórias da Nossa 
Classe é baseada na série de entrevistas reali-
zadas em parceria com a Associação Heinrich 
Plagge e o portal Opera Mundi, em que me-
talúrgicos relatam as perseguições políticas 
sofridas na Volks durante a ditadura militar. 
Abertura na próxima quarta-feira, 13, às 18h. 
Hall do Teatro Municipal de Mauá. Visitação 
até dia 20 das 8h às 18h. Rua Gabriel Marques, 
353 – Centro. 


