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Justiça por Marcelo  
Manifestações no último do-
mingo criticaram a decisão 
da Polícia Civil do Paraná que 
descartou a motivação políti-
ca no assassinato de Marcelo 
Arruda por um bolsonarista. 

Genocídio indígena
O líder Kaiowá-Guarani, 
Márcio Moreira, foi assassi-
nado a tiros em emboscada 
em Amambaí (MS), no último 
dia 14. Outros dois indígenas 
ficaram feridos.

Desmatamento no Brasil
O Brasil perdeu, entre 2019 
e 2021, uma área de 42 mil 
km2 de vegetação nativa, 
o que equivale a quase um 
estado inteiro do Rio de 
Janeiro. 

Voto em trânsito
Começou ontem o prazo para 
a solicitação de serviços espe-
cíficos, como o voto em trân-
sito. O eleitor que estiver fora 
do seu domicílio eleitoral deve 
procurar a Justiça Eleitoral. 
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Notas e recados

No necessário esforço de 
reindustrialização do país, 
uma questão chave está na 
capacidade instalada e na 
capacidade tecnológica do 
setor de máquinas e equi-
pamentos. Esse é um setor 
produtivo muito diferenciado 
e relevante, já que as máquinas 
estão presentes na fabricação 
dos bens de consumo, durá-
veis como eletrodomésticos 
e veículos, ou não duráveis 
como alimentos, bebidas, 

medicamentos e cosméticos. 
Mas não é apenas no setor in-
dustrial que isso ocorre, pois 
temos equipamentos envol-
vidos em serviços médicos e 
hospitalares, ou na fabricação 
de painéis solares, pás eólicas 
ou outros componentes de 
infraestrutura da geração de 
energia, e mesmo de outras 
aplicações, no setor de sane-
amento, na mineração e na 
agricultura, por exemplo.

Se falamos da reindus-

trialização e se falamos da 
melhoria da qualidade de 
vida nas nossas cidades, fala-
mos da necessária utilização 
de uma base de máquinas e 
equipamentos de qualidade. 
Vale frisar que o potencial de 
geração de valor e empregos 
do setor é muito relevante, 
dado que temos quase 400 
mil trabalhadores e um déficit 
comercial recorrente, de 11,8 
bilhões de dólares nos últimos 
12 meses. 

Por tudo isso, esse setor 
merece atenção específica: 
a reindustrialização acom-
panhada de atualização tec-
nológica de todas as cadeias 
produtivas brasileiras de-
manda uma agenda clara de 
ampliação da nossa capaci-
dade produtiva e de moder-
nização da própria indústria 
de máquinas e equipamentos, 
gerando riqueza e criando 
empregos dentro do nosso 
país. 

O SETOR DE MÁQUINAS E A REINDUSTRIALIZAÇÃO
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adonis guerra

Foi com imenso pesar que 
a direção do Sindicato rece-
beu na noite de domingo, 18, 
a notícia do falecimento do 
companheiro José Rodrigues 
Damasceno, trabalhador 
nos Metalúrgicos do ABC 
e presidente do SEES ABC 
(Sindicato dos Trabalhado-
res em Entidades Sindicais 
do ABC). O dirigente sindi-
cal vinha lutando contra um 
câncer no intestino. 

Damasceno também per-
tenceu à categoria metalúr-
gica durante as décadas de 
70 e 80 como trabalhador 

na Volks.
“O companheiro teve 

um importante histórico 
de combatividade. Junto ao 
presidente Lula nos anos 
70 e 80, Damasceno foi um 
aguerrido militante em prol 
do projeto da classe traba-
lhadora”, afirmou o presi-
dente dos Metalúrgicos do 
ABC, Moisés Selerges. 

Toda a solidariedade ao 
seu filho Vinícius, demais 
familiares, amigos e compa-
nheiros de luta e resistência. 

Companheiro Damasce-
no, presente!

José Rodrigues Damasceno, presente!

Faz um PIX
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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

Eleição de 
Cipa na Arteb 

Os trabalhadores na Arteb, em São Bernardo, elegem hoje seus representantes de Cipa. Vote 
nos candidatos apoiados pelo Sindicato, que são comprometidos com a luta por mais segurança e 
melhores condições de trabalho: José de Ribamar da Silva, o Didi, nº 10, setor F.P.C.; Manuel Gomes 
da Silva, o Mané, nº 11, setor Lanterna; Lindomar Barbosa Siqueira, o Piauí, nº 12, setor Plástico.
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la matanza

Não há interlocução do governo brasileiro com o país vizinho, que é um dos maiores 
parceiros comerciais do país. Convite partiu de representantes argentinos que 
visitaram o Sindicato em maio.

Na semana passada, entre 
os dias 9 e 14, o presiden-
te do Sindicato, Moisés 

Selerges, o diretor administrativo, 
Wellington Messias Damasceno, 
o diretor executivo e presidente 
da Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC, 
Aroaldo Oliveira da Silva, e o co-
ordenador da Regional Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, Mar-
cos Paulo Lourenço, estiveram na 
Argentina trocando experiências 
e debatendo questões relacionadas 
à indústria, empregos e formação 
profissional. 

A viagem teve como foco a 
preocupação com a indústria, so-
bretudo automotiva, dos dois pa-
íses, já que são interdependentes. 
Nos encontros foram abordadas 
as possibilidades de cooperação, 
incluindo trabalhadores, empre-
sários e poderes públicos, nas 
áreas industriais, técnicas, de 
desenvolvimento, engenharia, 
inovação e intercâmbio de uni-
versitários, além da cultura. 

O convite partiu do então 
embaixador da Argentina no 
Brasil, Daniel Scioli, e do cônsul 
geral da Argentina, Luis Maria 
Kreckler, que visitaram o Sindi-
cato no final de maio. 

O presidente do Sindicato 
destacou a importância da via-
gem. “A Argentina é um dos 
maiores parceiros comerciais do 
Brasil e na falta de interlocução 
do governo e de uma política 
industrial, temos que conversar 

sobre a questão do setor auto-
motivo, de autopeças, a indústria 
no geral. A Argentina e o Brasil 
estando bem, a América Latina 
toda se beneficia”. 

“Essa viagem foi no sentido 
de 'esperançar' que a América 
Latina tenha políticas melhores 
em relação ao emprego, sempre 
lembrando que a indústria tem 
um papel fundamental nisso. O 
Sindicato vai sempre discutir po-
líticas para geração de emprego 
com quem for necessário”. 

Veículos elétricos
Os dirigentes se reuniram 

com o secretário de Indústria, 
Ariel Schale, e a subsecretária, 
Julieta Loustau, e debateram 
temas como regime automotivo, 
acordos comerciais, políticas 
articuladas entre os dois países, 
preocupação com as mudanças 
de motorização, veículos elétri-
cos e híbridos e o impacto nos 
empregos e no desenvolvimento 
dos dois países.

Educação 
No município La Matanza, 

mais populoso de Buenos Aires, 
o intendente Fernando Espino-
za apresentou as dependências 
da Universidad Nacional de La 
Matanza. Na oportunidade, o 
diálogo foi sobre integração re-
gional para o desenvolvimento 
e fortalecimento das políticas 
industriais com investimento em 
ciência tecnologia e inovação.

Encontro com sindicalistas 
Em encontro com os compa-

nheiros da UOM (Unión Obrera 
Metalúrgica), entidade sindical 
argentina, os sindicalistas de-
bateram temas como desindus-
trialização, desemprego, poder 
de compra dos trabalhadores e a 
criação de uma agenda conjunta 
entre as duas entidades pensando 
o desenvolvimento social, susten-
tável e econômico, com foco nos 
empregos, renda e condições de 
vida da classe trabalhadora.

Ministro do 
Desenvolvimento 

Os representantes dos Meta-
lúrgicos do ABC também tive-
ram uma agenda com o ministro 
do Desenvolvimento Produtivo 
da Argentina, Daniel Scioli, para 
conversar sobre conjuntura, 
políticas de reindustrialização, 
cooperação bilateral e a inte-
gração do movimento sindical 
na construção de políticas de 
desenvolvimento para geração 
de emprego e renda. 

Capacitação profissional 
A última atividade na Ar-

gentina foi o encontro com os 
companheiros do Smata (Sin-
dicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor). Lá 
os dirigentes debateram com o 
presidente, Ricardo Pignanelli, 
e integrantes de sua direção 
sobre capacitação profissional, 
transição dos veículos a com-
bustão para elétricos e híbridos, 
transformações da indústria 4.0 
e legislações trabalhistas dos 
dois países.

Cinema 
O presidente do Sindicato, 

Moisés Selerges, também se 
encontrou com os companhei-
ros Alan Sasiain, cineasta, e 
Manuela Gonzalez, produtora, 
responsáveis pelo documentá-
rio Cadena de Mando, projeto 
Brasil-Argentina que narra a 
história dos assassinatos de 
Marielle Franco e Anderson e a 
busca pelos responsáveis pelas 
execuções. 

“A Argentina 
e o Brasil 
estando 
bem, a 
América 
Latina toda 
se beneficia”

“Essa viagem 
foi no sentido 
de esperançar 
que a América 
Latina tenha 
políticas 
melhores em 
relação ao 
emprego”
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• O Corinthians anun-
ciou o retorno de Bal-
buena por empréstimo 
por uma temporada. 
O zagueiro paraguaio 
estava no Dínamo da 
Rússia e assinou con-
trato ontem. 

• Com o terceiro cartão 
amare lo,  o  a tacante 
Calleri e o meia Patri-
ck ampliaram a l is ta 
de desfalques do São 
Paulo amanhã contra o 
Internacional. 

• O Santos busca anun-
ciar um treinador ain-
da nes ta  semana,  o 
interino Marcelo Fer-
nandes deve comandar 
o time contra o Botafo-
go amanhã.

• O Brasil ficou em pri-
meiro no quadro de 
medalhas do Pan-A-
mericano de ginástica 
artística, no Rio de Ja-
neiro, com 14 pódios, 
sendo sete ouros. 

• A equipe feminina da 
ginástica artística su-
perou os Estados Uni-
dos pela primeira vez 
em uma disputa por 
equipes e levou ouro 
no Pan. 

Tribuna EsportivaVem aí o 
tradicional 
Arraiá dos 

Metalúrgicos 
do ABC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA IGPECOGRAPH INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa IGPECOGRAPH INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o 

número 60.397.445/0001-89, com endereço na Rua Vicente Ceccareli, nº 133, Vila Odete, em Diadema – São Paulo, CEP: 01008-010, a participarem da Assembleia Específica, que será 
realizada, nas dependências da empresa, no dia 19 (dezenove) de julho de 2022, terça-feira, às 14 horas da tarde. 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, 18 de julho de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

O Sindicato realiza na sex-
ta-feira e no sábado, 22 e 23, o 
22º Arraiá dos Metalúrgicos 
do ABC. O tradicional evento 
começa a partir das 17h, em 
frente à Regional Diadema 
(Av. Encarnação, 290, Pirapo-
rinha). 

Haverá shows, barracas 
com comidas típicas, quadri-
lha improvisada e espaço para 
crianças. O coordenador da 
Regional Diadema, Antonio 
Claudiano da Silva, o Da Lua, 
convida a todos e todas para 
o evento. 

“Após dois anos sem o nosso 
tradicional Arraiá por conta da 
pandemia, com as condições 
que foram criadas a partir da 
vacinação, retomaremos essa 
grande festa da família metalúr-
gica. Convido cada companhei-
ro e companheira a trazer seus 
familiares para se divertirem 
e estarem juntos nesse evento 
que temos o maior prazer em 
realizar”, chamou. 

Para Maria Alice de Lima, internada no Hos-
pital Santa Helena de Santo André, amiga do CSE 
na Unitec, Valdir Gomes. Hemocentro São Lucas. 
Rua Mediterrâneo, 470, Jd do Mar, São Bernardo. 
Segunda a sexta, das 8h às 16h30. Tel. 3660-5968.  

Para Ronaldo do Prado Ferreira, internado 
no Hospital Assunção. Banco de Sangue de São 
Paulo. Rua Tomás Carvalhal, 711, Paraíso, São 
Paulo. Todos os dias, inclusive feriados, das 7h 
às 18h. Estacionamento gratuito. Tel. 3373-2000. 

DOE SANGUE


