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Na Selco, diretoria do Sindicato 
entregou Tribuna na mão e reforçou 

que o diálogo constante com os 
trabalhadores e fundamental

“O MAIS IMPORTANTE 
SÃO OS TRABALHADORES”
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Corrida eleitoral
Nova pesquisa da Genial/
Quaest aponta que Lula tem 
45% das intenções de voto. A 
eleição pode ser decidida no 
1º turno, já que Lula supera a 
soma de todos os candidatos. 

Preço do leite 
O preço do litro do leite variou 
de 35% em Brasília a 90% em 
Santa Catarina, nos 3 anos e 
meio do governo Bolsonaro, 
enquanto renda do trabalha-
dor encolheu 8 %. 

Vitória da cultura
Após pressão dos artistas, o 
Congresso derrubou vetos às 
leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gus-
tavo, que estabelecem repasses 
de recursos e um auxílio-emer-
gencial para o setor cultural. 

Covid em alta 
A média de casos de Covid-19 
no Brasil se aproxima dos 
piores patamares registrados 
em 2021. São mais de 50 
mil novas infecções a cada 
24 horas.
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Notas e recados

O acolhimento de pessoas 
em situação de rua, iniciado 
pelo Sindicato no último dia 
16, teve aumento de procura 
esta semana. Nos últimos dias, 
31 pessoas foram acolhidas 
diariamente no Espaço Celso 
Daniel, ao lado da Sede, des-
sas, 26 ficam para dormir e as 
demais apenas jantam. 

O vice-presidente do Sindi-
cato, Carlos Caramelo, detalhou 
que todas as pessoas repetem a 
janta, o que dá uma média de 
70 refeições por dia, já que há 
também os voluntários que 
trabalham no local. O cardápio 
inclui arroz, feijão, macarrão, 
salada, farofa e mistura, além 
de sopa. 

Antes de dormir os aco-
lhidos tomam suco ou chá e 
ao acordarem tomam café da 
manhã, com café, leite e pão 
com manteiga. Toda refeição 
é preparada com os alimentos 

Sindicato acolhe 30 pessoas por noite no espaço ao lado da Sede

Enquanto a imprensa ocul-
ta, a Covid-19 tem nova alta, de 
47% na Europa Oriental, 33% 
na Europa Ocidental, 32% na 
Ásia e 14% nas Américas. No 
mundo, foram 541 milhões de 
casos confirmados, 6,3 milhões 
de mortes, sendo 671.125 destas 
no Brasil, segundo o governo.

A OMS lembra que vários 
países mudaram as estratégias 
de teste e, com isto, menos casos 
estão sendo detectados. Apon-

tam também que estudos feitos 
em Israel, Brasil e EUA mos-
traram efetividade das vacinas 
e grande aumento desta com 
as doses de reforço, inclusive 
contra a variante Ômicron.

Se uma pandemia só não 
basta, a varíola do macaco sur-
giu em maio e já está em mais 
12 países (Europa, América 
do Norte e Austrália), além da 
África ocidental e central, onde 
é endêmica. A transmissão é 

por secreções e contato físico 
com infectados, como a varíola 
comum, mas esta é menos letal 
(1 a 10%, a varíola matava 30% 
antes da vacina).

A guerra na Ucrânia con-
tinua causando aumento dos 
preços dos alimentos na Europa 
(é grande produtora de trigo, 
milho e colza), aumento no 
preço do gás (calefação) e gi-
gantescas emissões de carbono. 
A Otan só aumenta de mem-

bros, aumentando a tensão e 
a amplitude do conflito. No 
grande chifre da África, as pio-
res secas em décadas pioram a 
insegurança alimentar em uma 
região historicamente cheia de 
conflitos.

E aqui no Brasil, temos um 
presidente da República cujos 
crimes não cabem no espaço 
de uma coluna, que certa feita 
gastou sua retórica: “Nada está 
tão ruim que não possa piorar”.
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Participe da campanha de solidariedade 
contra a fome e contra o frio

Faz um PIX

O Sindicato iniciou uma nova campanha de arrecadação. 
Doe alimentos, roupas e produtos de higiene a quem mais 
precisa. Pontos de arrecadação: Sede, Regionais Diadema e Ri-
beirão Pires e nas fábricas. Se preferir, faça a sua doação via PIX. 
Para doar via PIX

• Abra o aplicativo do seu banco;
• Clique em PIX;
• Selecione a função ler/pagar com QR Code

doados. Roupas e cobertores ar-
recadados também estão sendo 
usados pelas pessoas acolhidas. 

Ainda de acordo com o 
dirigente, aproximadamente 
50 pessoas já passaram pelo 
local, sendo que há aquelas que 
têm dormido no espaço desde 

o início da acolhida. O espaço 
tem abrigado também animais 
de estimação dessas pessoas 
em situação de rua. Além das 
refeições e de um espaço limpo 
e seguro para dormir, os com-
panheiros acolhidos assistem 
todas às noites a uma sessão de 

cinema e tomam banho. 
“Há respeito às regras es-

tabelecidas e um bom conví-
vio. Observamos que eles têm 
convidado outras pessoas para 
utilizarem o espaço e também 
já notamos uma mudança de 
comportamento, eles dizem 
que querem arrumar emprego 
e sair das ruas”, contou. 

O acolhimento conta com 
a parceria do Projeto Banho 
que Abraça, que disponibiliza 
um trailer com dois chuveiros; 
o Movimento Nacional da Po-
pulação em Situação de Rua; 
a Pastoral Povo de Rua; mo-
vimentos religiosos e a ONG 
Meninos e Meninas de Rua.

Caramelo convidou quem 
tiver interesse em conhecer o 
projeto a visitar o espaço, que 
inicia o acolhimento a partir 
das 19h. “Toda ajuda, escuta e 
trabalho voluntário são bem-
-vindos”.

C o n t r a  a  f o m e  e  o  f r i o
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“Nada 
substitui essa 
proximidade 
com a pessoas, 
o olho no 
olho com os 
trabalhadores é 
fundamental”

“Essa ação 
fortalece 
a relação 
entre os 
trabalhadores 
da base, CSE e 
Sindicato”

Na madrugada de ontem, 
o presidente do Sindi-
cato, Moisés Selerges, e 

o secretário-geral, Claudionor 
Vieira, estiveram na Selco, em 
São Bernardo, para entregar a 
Tribuna em mãos aos traba-
lhadores, durante a entrada do 
turno, e na sequência visitaram 
as instalações da fábrica.

O presidente destacou a 
necessidade desse contato 
direto. “A visita na Selco, a 
entrega da Tribuna, o contato 
e o diálogo com os trabalha-
dores são fundamentais. Hoje 
as redes sociais são essenciais 
para a comunicação, mas nada 
substitui essa proximidade 
com a pessoas, o olho no olho 
com os trabalhadores, que são 
o que há de mais importante 
na nossa atuação sindical. A 
pandemia impediu isso, agora 
é preciso retomar”. 

“A Selco é uma fábrica onde 
o Comitê Sindical está sempre 
levando as pautas, o debate do 
Sindicato para o dia a dia dos 
trabalhadores, o que é essencial 
para mudarmos os rumos do 
nosso país”, completou Moisés. 

NA SELCO, DIRETORES DO 
SINDICATO ENTREGAM 
TRIBUNA E DIALOGAM 

COM TRABALHADORES
O presidente e o secretário-geral dos Metalúrgicos 
do ABC também visitaram as instalações da fábrica 
junto com os representantes do CSE

 Relação fortalecida 
O CSE na fábrica, Francisco 

Gomes de Lima, o Chiquinho, 
parabenizou a direção por forta-
lecer ainda mais essa relação com 
o trabalhador. “Vejo como uma 

ação importante para conhecer 
os trabalhadores com mais pro-
ximidade. Essa ação fortalece a 
relação entre os trabalhadores da 
base, CSE e Sindicato. Parabéns 
pela iniciativa”. 

“Na Selco temos um CSE 
consolidado, que luta, negocia 
e desenvolve um trabalho per-
manente com relação à evolução 
ou regressão da empresa. Consi-
dero isso muito importante, por 
trazer informações atualizadas e 
precisas para que o nosso Sindi-
cato tenha conhecimento e possa 
criar ações planejadas e efetivas”, 
reforçou. 

Compressores 
O CSE Luis Carlos de Lima, 

o Negão, explicou que a fábrica, 
atuante no setor de compressores, 
está em uma fase de estabilidade 
no pós pandemia, contudo ainda 
na expectativa de uma retomada 
da indústria automotiva que sofre 
com a falta de peças. 

“A Selco no segmento de com-
pressores está muito bem, porém 
a divisão de automotivo ainda 
não decolou por conta da crise no 
setor que oscila devido à falta de 
componentes no mercado”. 
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• Com a vitória por 4 a 2 
no jogo de ida no Chi-
le, o São Paulo pode 
perder do Universidad 
Católica por até um gol 
de diferença. 

• O Tricolor busca acal-
mar os ânimos para 
evitar ainda mais des-
fa lques  por  car tões . 
Hoje não contará com 
Calleri,  Igor Vinicius 
e Nestor, expulsos no 
jogo de ida. 

• No Brasileirão, o São 
P a u l o  t a m b é m  t e r á 
desfa lques de Diego 
Cos ta ,  Léo ,  Rodr igo 
Nes tor ,  Gabr ie l  Ne-
v e s  e  L u c i a n o ,  q u e 
receberam o 3º cartão 
amarelo. 

• A se leção bras i le i ra 
feminina já está na Co-
lômbia para a disputa 
da Copa América. A 
estreia será no sábado 
contra a Argentina. 

Tribuna Esportiva

SUL-AMERICANA
Hoje – 21h30

São Paulo x Universidad Católica 
Morumbi

x
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Trabalhadores na Stripsteel 
e na Cosma aprovam PLR

Os trabalhadores na Strips-
teel e na Cosma, em São Bernar-
do, aprovaram as propostas de 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) negociadas pelo 
Sindicato com as empresas. 

Na Stripsteel, em assem-
bleia na manhã de ontem, o 
pagamento será feito em duas 
parcelas, a primeira em julho e 
a segunda, em março de 2023. 
O coordenador de área de São 
Bernardo, Jonas Brito, contou 
que houve avanço na negocia-
ção deste ano em relação ao ano 
passado. 

“Conseguimos uma me-
lhora significativa no valor 
em relação ao ano anterior e 
mudanças nas metas, o que foi 
muito positivo, e trouxe mais 
tranquilidade aos trabalhadores 
na questão do recebimento total 
do valor. Para essa conquista, 
contamos com o apoio e a or-
ganização dos trabalhadores, 
que foram fundamentais ao 
dar um norte à negociação com 
informações e condições para 
avançar”, destacou. 

Os trabalhadores aprova-
ram também a contribuição 
negocial. Sindicalizados até 
o fim de agosto ficam isentos 
da taxa. 

Além da PLR, também fo-
ram tratadas na assembleia a 
situação econômica do país e 
as dificuldades para os traba-
lhadores. 

“Com a inflação alta cor-
roendo os salários, os traba-
lhadores vêm perdendo poder 
de compra. Além disso, temos 
problemas na produção in-
dustrial e um governo que não 

toma nenhuma ação de incen-
tivo à indústria e à geração de 
empregos de qualidade. Com 
essas preocupações, prevemos 
uma Campanha Salarial difícil, 
por isso, contamos com todos e 
todas para avançar na mesa de 
negociação”, destacou. 

Cosma 
Na Cosma, a assembleia 

foi realizada online no último 
dia 24. Houve avanços na ne-
gociação com a empresa, com 
reajuste na PLR em relação ao 
ano passado. A contribuição 
negocial foi aprovada pelos 
trabalhadores. “O Sindicato 
vem negociando e pautando 
a empresa todos os anos, com 
avanços na PLR a cada ano”, 
afirmou o dirigente.

Em assembleia na tarde 
de ontem, os trabalhadores 
na Dura Automotive, em Rio 
Grande da Serra, reprovaram a 
proposta de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados). 

O coordenador da Regional 

Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra e CSE na empresa, 
Marcos Paulo Lourenço, o 
Marquinhos, reforçou que os 
trabalhadores entenderam o 
momento de dificuldades que 
a empresa viveu. “Os trabalha-

dores se doaram, seguraram as 
pontas lá atrás, agora a empresa 
está em um momento diferente 
e deveria olhar melhor para os 
trabalhadores e valorizar a força 
de trabalho aqui”, afirmou. 

“Vamos continuar a luta 

Na Dura Automotive, proposta é reprovada
para melhorar a PLR e as 
decisões serão tomadas em 
conjunto em assembleia. O 
pior momento já passou e 
precisamos da ajuda de todos 
e todas para conquistar a PLR 
e viver momentos melhores na 
empresa”, chamou. 

O CSE André do Nasci-
mento, o Cabelo, reforçou 
que os trabalhadores na Dura 
Automotive nunca fugiram 
da luta. “Mais uma vez os 
trabalhadores mostraram a 
sua garra para conquistar o 
melhor, sempre mobilizados 
e organizados no local de 
trabalho. Seguimos unidos 
na luta por uma proposta que 
contemple os companheiros e 
as companheiras”, disse.

STRIPSTEEL


