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Vacina salva
Dados preliminares de uma 
pesquisa da Fiocruz apon-
tam aumento de 74% na 
mortalidade de crianças 
pela Covid-19 por conta do 
atraso na vacinação.  

Brumadinho
Outro estudo da Fiocruz 
detalha que a população do 
município de Brumadinho 
(MG) sofre com os níveis de 
metais no organismo aci-
ma do tolerável, sobretudo 
crianças. 

Caos no INSS
O INSS só está agendando 
perícia médica para 2023, 
a fila de trabalhadores do-
entes já chega a 1 milhão. 
Mesmo perícias já marca-
das estão sendo adiadas.

Carros híbridos
No 1º semestre deste ano os 
carros híbridos tiveram 20.427 
unidades vendidas, 47% a 
mais que em igual período de 
2021, segundo a ABVE. 
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Notas e recados

Em reunião com o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD) no dia 7, o 
diretor executivo do Sindicato, 
presidente da IndustriALL-
-Brasil e da Agência de De-
senvolvimento Econômico do 
Grande ABC, Aroaldo Oliveira 
da Silva, propôs a criação de 
um Grupo de Trabalho para 
discutir política industrial. 

Também participaram da 
reunião o presidente da CUT, 
Sérgio Nobre, e o secretário-
-geral da Força, João Carlos 
Gonçalves, o Juruna, para 
reforçar a necessidade de o 
Senado se envolver nos de-
bates sobre o tema junto com 
trabalhadores, empresários e 
governos. 

“Discutimos sobre o des-
monte da indústria nacional 
e a importância da retomada 
com uma política industrial 
brasileira. A nossa sugestão 

Sindicato propõe criação de Grupo de 
Trabalho sobre indústria no Senado

sindicato d s metalúrgic s

AB

Participe da campanha de solidariedade contra a fome e contra o frio
O Sindicato iniciou uma nova cam-

panha de arrecadação. Doe alimentos, 
roupas e produtos de higiene a quem 
mais precisa. 

Pontos de arrecadação: Sede, Regionais 
Diadema e Ribeirão 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

foi criar o GT no Senado, 
começando com o tema sobre 
a possibilidade de o governo 
federal importar três mil ôni-
bus elétricos da China. Se isso 
acontecer, será o desmonte 
dessa indústria no Brasil”, 

afirmou. 
Segundo o dirigente, o pre-

sidente do Senado se compro-
meteu em criar o Grupo de 
Trabalho. “Sem indústria forte, 
não tem economia robusta 
nem empregos de qualidade. 

É preciso uma indústria pre-
parada para os desafios do 
futuro e isso só será possível 
com muito diálogo e união 
de todos os atores em defesa 
de políticas industriais e de 
desenvolvimento”, defendeu. 
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O assassinato ocorri-
do no último sábado, 
do guarda municipal 

Marcelo Arruda, dirigente do 
sindicato dos servidores muni-
cipais, tesoureiro do PT de Foz 
do Iguaçu e candidato a vice-
-prefeito nas eleições de 2020, 
na sua festa de aniversário de 50 
anos que contava com cerca de 
40 convidados, chocou o país e 
ganhou as manchetes de jornais, 
TVs e redes sociais. O assassi-
no é um policial, que segundo 
depoimentos, entrou na festa 
gritando o nome de Jair Bolso-
naro e “mito”, ameaçou de morte 
todos os presentes e minutos 
depois voltou para cumprir sua 
ameaça e atirou em Marcelo Ar-
ruda, que chegou a reagir ferin-
do o assassino. O fato da vítima 
ser um petista e o seu algoz um 
bolsonarista, desencadeou algu-
mas interpretações equivocadas 
que procuraram colocar no 
mesmo patamar a radicalização 
da esquerda e da direita no atual 
cenário pré-eleitoral.   

Embora se beneficiem das 
regras da democracia para exer-
cerem a política, os grupos de 
extrema direita, jogam contra 
a democracia perseguindo seus 
adversários de forma violenta 
ameaçando a integridade física 
destes, além de exaltarem a 
ditadura e outros regimes to-
talitários como o nazismo. A 
intolerância e o ódio não podem 
se transformar em padrão de 
comportamento político. 

Nunca em períodos ante-
riores as disputas eleitorais se 
deram num clima tão violento 
permeado pelo ódio e pelo de-
sejo de extermínio do opositor 
político como tem ocorrido 
desde a campanha eleitoral de 
2018, estimulada pelo então 
candidato Bolsonaro, que ao se 
tornar presidente, ao invés de 
buscar o diálogo e a unidade, 
continuou disseminando ódio 
e violência através dos seus 
seguidores de extrema direita 
nas ruas e nas redes sociais. O 
assassinato de Marcelo Arruda 
é mais um entre tantos outros 
exemplos de violência, como 
ocorreu em Uberlândia, Minas 

Gerais, quando bolsonarista uti-
lizando um drone jogou veneno 
em manifestantes petistas. Ou 
quando um seguidor de Bolso-
naro invadiu o hotel em que es-
tava sendo realizado um evento 
de lançamento do programa de 
governo do candidato do PT. No 
Rio de Janeiro também tentaram 
lançar um artefato explosivo 
durante um ato com a presença 
do ex-presidente Lula.    

A falsa interpretação que 
compara a extrema direita e a 
esquerda como extremos que 
se equivalem é uma desonesti-
dade intelectual e um equívoco 
histórico. A esquerda sempre de-
fendeu a democracia e o respeito 
às regras do jogo democrático. 
Os governos democráticos e 
populares foram pautados pelo 
diálogo com todas as correntes 
de pensamento da sociedade 
brasileira numa perspectiva 
integradora de uma sociedade 
de bem-estar social, mas sem-
pre respeitando as diferenças 
culturais e identitárias de todos 
os segmentos.

Não há qualquer termo de 
comparação possível entre a 
extrema direita e a esquerda. 
Quando isso é feito de forma 
manipuladora, como parte da 
mídia recorrentemente tem 
feito, o resultado é trágico para 
a democracia brasileira porque 
naturaliza e normaliza as con-
dutas da extrema direita que 
enaltecem o ódio, a intolerância. 
Os ataques à democracia não 
podem ser banalizados. Atos 
como ficar em posição de tiro 
e dizer que vai fuzilar todos os 
petistas, ou condecorar tortu-
radores ou exaltar a ditadura e 
o AI-5, ou dizer que morreram 
poucas pessoas durante o regime 
militar e tantas outras declara-
ções do atual presidente, que 
confrontaram a democracia de 
forma cristalina. 

O Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC tem uma trajetória de 
luta intransigente em defesa da 
democracia por entender que é 
o sistema que melhor representa 
os interesses da classe trabalha-
dora e, que por isso, os traba-

lhadores e trabalhadoras devem 
fazer parte da sua construção 
democrática e aperfeiçoá-la de 
forma permanente.

Por esse compromisso, o 
nosso Sindicato não pode acei-
tar que os frequentes atos de 
violência política praticados por 
grupos de extrema direita, que 
querem inviabilizar a democra-
cia como expressão da sobera-
nia do povo brasileiro, sejam 
banalizados e transformados 
em práticas comuns do nosso 
repertório político. O Pacto Po-
lítico em defesa da democracia 
construído nas últimas décadas 
à custa de muitas lutas e muitas 
vidas não pode ser abandonado. 
A democracia “deve ser enten-
dida pelos atores políticos e por 
toda a sociedade como o único 

jogo possível”. Sem essa compre-
ensão estaremos sempre a mercê 
das ondas de aventureirismo 
autoritário que tanto mal tem 
causado ao nosso país. 

O povo brasileiro deseja paz 
e esperança em dias melhores 
com respeito e valorização da 
vida. Uma vida que lhe permita 
sonhar de novo num futuro com 
dignidade para si e para as futu-
ras gerações em que prevaleçam 
a solidariedade, o espírito cole-
tivo e o respeito à diversidade.  

Toda nossa solidariedade à 
família, amigos e companhei-
ros de militância de Marcelo 
Arruda!

Diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC.
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• Após a estreia na Copa 
América com vitória de 
4 a 0 diante da Argen-
tina, a seleção feminina 
encara hoje o Uruguai. 

• Debinha, camisa 9, en-
trou no segundo tempo, 
marcou um dos gols 
da estreia da seleção e 
chegou aos 50 gols pelo 
Brasil. 

• Luana e Duda France-
lino, após isolamento 
pela Covid-19, chega-
ram ao hotel da seleção 
no domingo.  Geyse, 
com Covid-19, ficará 
de fora. 

• A zaguei ra  Rafae l le 
destacou a responsa-
bilidade de usar a bra-
çadeira de capitã. “Um 
lugar que antes era ocu-
pado pela Marta.”

Tribuna Esportiva

COPA AMÉRICA 
FEMININA

Hoje – 18h

Uruguai x Brasil
Colômbia

x
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4ª edição do Festival Rock ABC será 
no próximo sábado em Diadema 

12º Grito da Diversidade marca luta contra LGBTfobia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS EX-TRABALHADORES NA EMPRESA FRIS 
MOLDU CAR

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca os ex-trabalhadores 
na empresa FRIS MOLDU CAR LTDA., representados nos processos movidos por esta 
entidade sindical, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 15 
(quinze) do mês de julho de 2022 (sexta-feira), às 13 horas. A ordem do dia será a seguin-
te: a) comunicação da recente decisão judicial sobre os pagamentos; b) procedimentos 
para início dos pagamentos dos créditos trabalhistas; c) outros assuntos. Solicitamos 
que compareçam munidos dos seguintes documentos (originais): RG, CPF, COMPRO-
VANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO e DADOS BANCÁRIOS. No caso dos dados 
bancários, bastam as informações sobre conta, agência e banco. Informamos, ainda, 
que seu comparecimento é de grande importância para regularização e viabilidade do 
pagamento dos valores. Na impossibilidade de comparecimento na data designada, 
entrar em contato pelo telefone: 4128-4293, falar com Bruna Abrantes ou Cristina.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
NA A Q INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., POR MEIO PRESENCIAL.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos(as) os(as) traba-
lhadores(as) na empresa A Q INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o número 03.635.488/0001-11, com endereço na Rua Oneda, 427, Vila 
Armando Bondioli, São Bernardo do Campo – São Paulo, a participarem da assembleia 
específica, que será realizada no dia 13 (treze) do mês de julho de 2022 (quarta-feira) as 
09 horas e 30 minutos, na empresa, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, 
que será: a) apresentação de proposta referente a PLR; b) deliberação sobre a contribuição 
negocial como recurso essencial ao custeio desta negociação coletiva, visando a celebração 
de norma coletiva que contemple os interesses dos(as) trabalhadores(as), sindicalizados(as) 
ou não, na empresa; c) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de 
Trabalho Específico” e Aditivos; d) outros assuntos de interesse dos(as) trabalhadores(as) na 
empresa. São Bernardo do Campo, 11 de julho de 2022. Moisés Selerges Junior. Presidente.” 

Neste ano, os Metalúrgicos do ABC reali-
zam o Festival Rock ABC em parceria com a 
Prefeitura de Diadema. Os roqueiros de plan-
tão já podem reservar a data, o evento será 
no próximo sábado, 16, a partir das 16h, na 
Praça da Moça, Centro. A banda punk Plebe 
Rude, formada nos anos 1980, em Brasília, 
será a atração principal.  

A quarta edição do tradicional Festival or-
ganizado em comemoração ao Dia Mundial 
do Rock, 13 de julho, contará também com 
as bandas independentes da região Bluemore, 
Atropelo e Kandahara.

O diretor administrativo do Sindicato, 
Wellington Messias Damasceno, destacou 
a importância do retorno do evento em 
formato presencial com público, após duas 
edições virtuais, a importância da renovação 
da parceria firmada com Diadema na última 
edição e a representatividade da ação para a 
categoria. 

“É uma satisfação manter a parceria com 
Diadema e levar o show para a cidade, onde 
temos a atuação do nosso Sindicato em uma 
regional importante, e em um local emblemá-
tico que é a Praça da Moça. O evento é uma 
forma de levar cultura aos trabalhadores da 
nossa categoria, mas também oferecer esta 
atração a toda população”, ressaltou.

Os shows serão transmitidos pelo canal 
do YouTube do Sindicato e da TVT e na pá-
gina do Facebook dos Metalúrgicos do ABC. 

A Praça da Moça, em Dia-
dema, foi palco do 12º Grito 
da Diversidade LGBTQIA+ no 
domingo, 10, para marcar a luta 
contra a LGBTfobia e a defesa 
da cidadania. Houve apresenta-
ções de diversos DJs e artistas. 

A organização foi feita pela 
Associação Viva a Diversidade 
em parceria com a Prefeitura de 
Diadema e apoio dos Metalúr-
gicos do ABC. 

O secretário-geral do Sin-
dicato, Claudionor Vieira, des-
tacou que o respeito é funda-
mental em toda a sociedade. 
“As pessoas têm o direito de 
ser o que quiserem ser, de amar 
quem quiserem e da forma 
que quiserem amar. Para isso 
é preciso que os direitos, que 
estão sendo atacados a cada dia, 
sejam respeitados”, defendeu.  


