
EDIÇÃO 4973 | SEXTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2022 | SMABC.ORG.BR |       11 97407-3791



2. sexta-feira, 22 de julho de 2022

Sede
Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo

CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200
www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br

Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires

CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898

Diretor Responsável: Claudionor Vieira.
Coordenadora: Luciana Yamashita.
Repórter: Olga Defavari. 
Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC

Menos emprego na indústria 
Na última década, a indús-
tria brasileira perdeu cerca 
de 1 milhão de empregos, 
indica pesquisa divulgada 
ontem pelo IBGE. 

Presidente da Funai 
O presidente da Funai, Mar-
celo Xavier, foi obrigado a 
deixar um evento em Madri, 
sobre a situação indígena, 
após ser chamado de assas-
sino e miliciano. 

Atingidos por barragem 
A Decisão judicial que pro-
íbe manifestações de atin-
gidos pelo rompimento da 
barragem de Mariana (MG) 
tem causado insatisfação 
na população que luta por 
reparação desde 2015. 

PCDs no mercado de trabalho 
Como o resultado das elei-
ções influenciará na inclusão 
de PCD´s no mercado de 
trabalho será tema de pro-
grama que vai ao ar pelas 
redes sociais da CUT, hoje, 
às 18h30.

fotos: divulgação

Notas e recados
adonis guerra

Em assembleia realizada 
na manhã da última quarta-
-feira, 20, os trabalhadores e 
trabalhadoras empresa Zap, 
em Ribeirão Pires, aprovaram 
o acordo de PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados) 
negociado entre o Sindicato e 
a direção da fábrica. 

O valor será pago em duas 
parcelas, sendo a primeira 
neste mês e a segunda em fe-
vereiro de 2023. 

O coordenador da Regional 
Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, Marcos Paulo Lourenço, 
o Marquinhos, destacou que a 
negociação teve avanços por 
conta do respaldo de todos.

“Este ano conseguimos 
conquistar uma PLR com 
aumento acima da inflação, 
isso só foi possível graças ao 
apoio dos companheiros e 
companheiras junto ao nosso 

Trabalhadores na Zap aprovam acordo de PLR

Há 60 anos, no dia 13 de 
julho, foi sancionada a Lei 
4090/1962 pelo então presiden-
te João Goulart, que instituiu o 
13º salário, uma das conquistas 
mais importantes da classe 
trabalhadora brasileira. Essa 
conquista só foi possível depois 
de sucessivas lutas para trans-
por a resistência dos patrões, 
que alegavam que o pagamento 
acarretaria prejuízo para as 
empresas e, consequentemen-
te, provocaria demissões e 
desemprego. O jornal o Globo, 
na sua edição de 26 de abril de 

1962, estampou a manchete: “É 
desastroso para o país um 13º 
mês de salário”.      

O abono de natal, como era 
chamado o 13º salário, não era 
um direito universal, dependia 
das lutas de cada categoria 
e, em muitos casos, era pago 
em espécie. Tecelagens davam 
um corte de tecido, outras 
empresas davam uma cesta de 
alimentos, ou seja, a forma de 
remuneração ficava por conta 
das empresas. Em 1962, um ano 
de grande mobilização sindical 
por aumento de salários e pelas 

reformas de base, eclodiu em 5 
de julho a Greve Geral de 24 
horas que atingiu todo o país. 
“Movimento inédito na história 
do país: Brasil em greve” foi 
assim que Diário de Notícias 
anunciou em manchete a gre-
ve que tinha como objetivo 
a aprovação de um gabinete 
nacionalista para aprovação das 
reformas de base. O 13º salário 
não era o objetivo principal da 
greve, mas foi uma decorrência 
dela e também do acúmulo de 
quase três décadas de lutas da 
classe trabalhadora.

O que se viu foi muito di-
ferente do catastrófico cenário 
alardeado pelos empresários. 
Ao contrário dos prejuízos 
anunciados, o 13º passou a 
injetar dinheiro na economia e 
dinamizou o comércio no final 
do ano, gerando emprego para 
os trabalhadores e lucros para 
as empresas. No atual período 
de retrocesso político e confis-
co de direitos, é fundamental 
relembrarmos o nosso passado 
de lutas e conquistas, principal-
mente, quando essas conquistas 
estão em constante ameaça.

60 ANOS DA CONQUISTA DO 13º SALÁRIO60 ANOS DA CONQUISTA DO 13º SALÁRIO
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O Fórum Nacional 
das Centrais Sindicais 
em Saúde do Traba-
lhador e Trabalhado-
ra realizou uma etapa 
preparatória online no 
último dia 13 para a 
Conferência Livre De-
mocrática e Popular de 
Saúde, que será realiza-

da em 5 de agosto, dia 
nacional da saúde. 

O CSE na Rassini, 
Antônio Elandio Be-
zerra, o Nando, que 
acompanha as discus-
sões, ressaltou a impor-
tância do encontro, que 
tem o tema “Saúde do 
Trabalhador e da Tra-

balhadora como direito 
humano fundamental: 
trabalhar sim, sofrer 
não, morrer jamais”. 

“O tema é forte e é 
um assunto que afeta a 
vida de todos e todas. 
Nessa preparatória fo-
ram tiradas propos-
tas para a conferência 

nacional, que reunirá 
dirigentes sindicais, 
centrais, federações 
e confederações em 
defesa do SUS e para 
potencializar a ação 
dos sindicatos nas po-
líticas de saúde dos tra-
balhadores e do SUS”, 
contou. 

FÓRUM DAS 
CENTRAIS EM 

SAÚDE DOS 
TRABALHADORES 
SE PREPARA PARA 

CONFERÊNCIA 
NACIONAL

Sindicato”. 
O dirigente também res-

saltou a importância da luta 
durante a Campanha Salarial 
para chegar a um bom re-
sultado. “Vamos precisar de 

muita mobilização e luta para 
assegurar nossa Convenção 
Coletiva e conquistar aumen-
to real, o que é de extrema 
importância, já que a inflação 
está corroendo nossos salá-

rios. É urgente recuperar o 
poder de compra!”. 

Durante a assembleia tam-
bém foi aprovada a taxa nego-
cial, quem ficar sócio até dia 5 
de agosto está isento. 
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“Convido 
toda nossa 
categoria a 
trazer seus 
familiares 
para se 
divertirem 
e estarem 
juntos nesse 
evento que 
temos o 
maior prazer 
em realizar”

A festa 
contará com 
um espaço 
montado 
especialmente 
para as 
crianças.

Nas noites de hoje e ama-
nhã, a rua em frente 
à Regional Diadema 

será tomada pela festança do 
22º Arraiá dos Metalúrgicos 
do ABC. Com muita música, 
comida típica e a tradicional 
quadrilha improvisada, a festa, 
que retorna este ano após o 
isolamento por conta da pande-
mia, promete animar o público 
nos dois dias de evento. A partir 
das 17h, na Av. Encarnação, 
290, Piraporinha, próximo ao 
terminal de trólebus. 

Hoje a atração principal fica 
por conta da apresentação do 
cantor Frank Aguiar, conheci-
do pelos sucessos 'Morango do 
Nordeste' e 'Lamento de Um 
Nordestino'. Antes dele sobem 
ao palco as duplas Robson 
Martin & Gabriel e Joãozinho 
Dez e Zé Maria. No sábado o 
forró rola solto com as bandas 
Forró Konsiderado, Antigos 
do Rasta e com o músico Zé 
Mourão. 

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 condi-
ções que foram criadas a partir 

FRANK AGUIAR TOCA HOJE NO TRADICIONAL ARRAIÁ 
DOS METALÚRGICOS DO ABC EM DIADEMA

Festa típica volta à cidade após dois anos de isolamento por conta da pandemia e 
promete agitar o público

da vacinação, retomaremos 
essa grande festa da família 
metalúrgica. Convido toda 
nossa categoria a trazer seus 
familiares para se divertirem 
e estarem juntos nesse evento 
que temos o maior prazer em 
realizar”, chamou.

Espaço criança
Os pequenos também po-

derão se divertir a valer. A 
festa contará com um espaço 
montado especialmente para 
as crianças com pula-pula 
inflável, piscina de bolinhas, 
air game, pebolim, tobogã e 

cama elástica. 

Beneficente 
A festa que também terá 

caráter beneficente integra a 
campanha do Sindicato contra 
a fome. O ingresso é 1k de ali-
mento não perecível. 
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• O goleiro Cássio é o 
3º com mais jogos pelo 
Corinthians junto com 
Ronaldo Giovanelli, com 
602 partidas. Luizinho 
tem 607 e deve ser al-
cançado em breve. Wla-
dimir tem 806.  

• Com oito gols em seis 
jogos, Luciano retomou 
protagonismo no ataque 
do São Paulo. Calleri, 
artilheiro do time, anotou 
um gol em dez partidas. 

Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO
Amanhã – 19h

São Paulo x Goiás
Morumbi

Domingo – 16h

Palmeiras x Internacional
Allianz Parque

Domingo – 18h

Atlético-MG x Corinthians
Belo Horizonte (MG)

Domingo – 19h

Fortaleza x Santos 
Fortaleza (CE)

x

x

x

x

São Bernardo
Feijoada com samba
O CSE na Selco, Luis Carlos de Lima, o Negão 
convida toda a categoria para participar da 
Feijoada Beneficente com Roda de Samba. 
A arrecadação será revertida para o Projeto 
Montanhão – Multiplicando Amor. Amanhã, 
às 12h. Valor individual R$ 30 (não inclui 
bebidas). Pix lucaslimabarbosa66@gmail.
com Nubank. Av. Sérgio Trevisan, 1000 - São 
Bernardo. Mais informações: 98319-3467 
(Simone) 97723-4010 (Twobe). 

Sindicato 
Lançamento de livro 
O livro “Ana, Franklin e a molecada”, de 
Geraldo Malta, retrata a trajetória da família 
Malta, que migrou de Caculé (BA) ao interior 
de São Paulo em busca de uma vida melhor. 
Entre as histórias estão as do ex-integrante da 
Comissão de Fábrica na Maxion e ex-traba-
lhador na Ford, Joaquim Soares Malta, e de 
José Soares Malta, do CSA (Comitê Sindical 
de Aposentados). Hoje, das 19h às 21h, no 
Sindicato. Rua João Basso, 231, Centro - São 
Bernardo. 

Ribeirão Pires
Festival Solidário 
A primeira edição do Festival Solidário de 
Ribeirão Pires, organizado pela Nativa FM, 
chega ao último fim de semana. São diversas 
atrações musicais e os destaques dos cantores 
Yasmin Santos e Gustavo Mioto. Para curtir 
toda a programação é preciso trocar 1kg de 
alimento não-perecível pelo ingresso no Paço 
Municipal. Amanhã e domingo, a partir das 
15h. Complexo Ayrton Senna. Av. Valdírio 
Prisco, 193 – Jardim Itacolomy. 

Paranapiacaba 
Festival de Inverno 
O Festival de Inverno de Paranapiacaba está 
de volta neste ano em sua 21ª edição. O evento 
contará com pontos de arrecadação de ali-
mentos e agasalhos. No sábado o Palco Mer-
cado recebe os shows dos artistas da região, 
Giselle Maria, Claudia Lima e Otis Trio. No 
domingo as atrações principais são os cantores 
Tata Alves e Rodrigo Régis. Além deles muitas 
outras apresentações e intervenções artistas 
estarão espalhadas pelas ruas da vila inglesa 
a partir das 10h. 

sindicato d s metalúrgic s
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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


