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PÚBLICO LOTA 
O ARRAIÁ DOS 

METALÚRGICOS 
DO ABC 

Retorno da festa após 
dois anos de pandemia 
proporciona cultura, 
lazer e mostra atuação do 
Sindicato além das fábricas

EDIÇÃO 4974 | TERÇA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2022 | SMABC.ORG.BR |       11 97407-3791
foto: adonis guerra



2. terça-feira, 26 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

Terceirização indevida
O STF decidiu que a empresa 
condenada por terceirização 
indevida tem de pagar o que 
deve. A decisão vale para as 
reclamações até 30 de agosto 
de 2018. 

Trabalho escravo 
Um levantamento do MPT mos-
tra que cerca de 550 trabalha-
dores oriundos do estado da 
Paraíba foram resgatados de 
trabalhos análogos à escravi-
dão de 2013 a 2021.

Varíola do macaco 
A OMS declarou a varíola dos 
macacos como emergência de 
saúde mundial.  Mais de 16 
mil casos já foram relatados 
em 75 países. No Brasil, há 
mais de 500 confirmados.

Endividamento 
A Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumi-
dor apontou que o percentual 
de famílias com dívidas foi de 
77,7% em abril, maior desde 
2010. 
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Notas e recados

O Fórum da Indústria 
do ABC iniciou as discus-
sões sobre a elaboração 
do Pacto Regional em de-
fesa da retomada do setor 
nas sete cidades da região. 
Organizado pela Agência 
de Desenvolvimento Eco-
nômico do Grande ABC, 
que tem como presidente 
o diretor executivo do Sin-
dicato, Aroaldo Oliveira 
da Silva, o Fórum realizou 
reuniões e encontros com 
o objetivo de aprofundar 
o tema. 

No ú lt imo dia  21 ,  a 
Agência se  reuniu com 
representantes das prefei-
turas para inserir novos 
setores da economia nas 
discussões. Já no dia 14, a 
segunda reunião do Fórum 
foi realizada na Universida-
de São Judas Tadeu, em São 
Bernardo, e contou com a 
participação de cerca de 60 

Fórum da Indústria do ABC discute 
elaboração do Pacto Regional

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA GOLDEN ART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa GOLDEN ART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 

53.654.471/0001-80, com endereço na Rua Pindorama, 619, Bairro Jordanópolis, São Bernardo do Campo, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 27 (vinte 
e sete) do mês de julho de 2022 (quarta-feira), às 7:00 horas. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, 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) apresentação de proposta referente a participação 
nos Lucros e Resultados (PLR); b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento; c) 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; 
d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. São Bernardo do Campo, 25 de julho de 2022. Moisés Selerges Junior. Presidente.”

representantes dos setores 
público e privado. Aroaldo 

apresentou os pontos ini-
ciais que serão formaliza-
dos pelos atores da região. 

“Além de manter esse 
fórum permanente, um dos 
esforços é desenhar um pac-
to regional, formado pelas 
iniciativas de cada setor, 
buscando manter a pujança 
da indústria da região, indo 
contra esse desmonte que 
vemos atualmente. Entre os 
mais diversos itens do pac-
to, vamos fortalecer o sis-
tema regional de inovação, 
unindo o desenvolvimento 
sustentável, tanto no espaço 
público quanto no privado. 

A indústria tem capacidade 
e espaço de desenvolvimen-
to e precisamos ir além das 
parcerias pontuais e orga-
nizar de fato, tornando a 
região referência”, afirmou. 

Lançado em maio du-
rante o evento “Futuro 
da Indústria no ABC” e 
organizado pela Agência, 
o Fórum tem por objetivo 
pautar ações dos governos 
municipal, estadual e fede-
ral na região.

Com informações da 
Agência de Desenvol-

vimento Econômico do 
Grande ABC. 



ARRAIÁ DOS METALÚRGICOS DO ABC 
TEM MUITA ANIMAÇÃO E TOM POLÍTICO 

terça-feira, 26 de julho de 2022 .3

fotos: adonis guerra

Na volta do evento presencial, dirigentes defenderam mudança nos rumos do país 
com mais trabalho, emprego, renda e comida na mesa

O público mostrou que 
estava com saudades 
do tradicional Arraiá 

dos Metalúrgicos do ABC, 
interrompido nos últimos dois 
anos por conta da pandemia, e 
lotou a festança realizada em 
parceria com a Prefeitura de 
Diadema em frente à Regional 
do Sindicato. 

A 22ª edição da festa teve 
muita música, quadrilha im-
provisada, comidas típicas, mas 
também teve um tom político. 
Os dirigentes do Sindicato 
destacaram a necessidade de 
mudar os rumos do país, aban-
donado pelo atual governo, e 
puxaram o “Fora, Bolsonaro” 
seguidos pelo público. 

O diretor administrativo, 
Wellington Messias Damas-
ceno, destacou o porquê o 
Sindicato se envolve em ações 
como esta. 

“Esse é um Sindicato de 
luta e resistência, que também 
propõe política, discute os ru-
mos do país e propicia cultura 
e lazer, não só para categoria, 
mas para toda a cidade em que 
estamos baseados. É um prazer 
e uma honra poder apoiar ações 
que levam cultura para nossa 
gente na cidade de Diadema”.  

“O papel do Sindicato vai 
muito além do portão da fábri-
ca, é discutir condições de tra-
balho, salário, emprego, renda, 
mas também de dignidade no 
local em que cada um mora”, 
completou.

O secretário-geral dos Me-
talúrgicos do ABC, Claudionor 

Vieira, destacou a importância 
da festa, mas também da luta. 

“Se depender de nós e da 
presença de vocês, que essa festa 
maravilhosa aconteça sem-
pre de forma brilhante e que 
possam curtir com segurança. 
Mas nem tudo é festa na vida, 
é preciso fazer uma reflexão 
profunda sobre o que queremos 
para este país”, chamou. 

“Não é possível tantas pes-
soas desempregadas, passando 
fome, não existe política de 
desenvolvimento econômico, 
de geração de empregos nem 
responsabilidade social do go-
verno com o país. O povo preci-
sa de trabalho, emprego e renda 
para viver com dignidade. Este 
Sindicato tem compromisso e 
responsabilidade de continuar 
sempre lutando por direitos, 
por liberdade, defender a cul-
tura, as instituições e a demo-
cracia”, afirmou. 

O coordenador da Regional 
Diadema, Antônio Claudiano 
da Silva, o Da Lua, falou da 
importância da festa e agrade-
ceu a presença do público. “A 
participação de todos e todas 
no 22º Arraiá do Metalúrgicos 
do ABC foi fundamental para 
mais uma edição de sucesso da 
nossa tradicional festa”.

A sexta-feira contou com 
shows do cantor Frank Aguiar 
e das duplas Robson Martin & 
Gabriel e Joãozinho Dez e Zé 
Maria. No sábado o forró ficou 
por conta das bandas Forró 
Konsiderado, Antigos do Rasta 
e do músico Zé Mourão.

“Esse é um 
Sindicato 
de luta e 

resistência, 
que também 

propõe 
política, 

discute os 
rumos do país 

e propicia 
cultura e 

lazer”

“Temos 
compromisso e 
responsabilidade 

de continuar 
lutando por 
direitos, por 

liberdade, 
defender a 
cultura, as 

instituições e 
a democracia”
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• A seleção feminina de 
futebol encara o Para-
guai hoje pela semifinal 
da Copa América. O 
Brasil venceu o Peru por 
6 a 0 na última rodada 
da primeira fase. 

• A técnica da seleção 
b ras i l e i ra ,  P ia  Sun-
dhage, poupou grande 
parte das titulares con-
tra o Peru e demons-
trou preocupação com 
câimbras sofridas pelas 
atletas. 

• A atacante Bia Zanerat-
to chegará a 100 jogos 
pela seleção hoje e es-
pera fazer gol. Porém 
alertou que não será 
jogo fácil, já que o Pa-
raguai venceu o Chile. 

• A competição dá três 
vagas diretas e duas 
na repescagem para a 
Copa do Mundo femi-
nina 2023, daqui um 
ano. Será uma com-
petição nova, com 32 
equipes, oito a mais. 

Tribuna EsportivaSindicato lança o projeto ‘Engrenagem 
Cultural’ e chama a categoria para 

participar como protagonista 
Com o objetivo de divul-

gar a arte produzida pelos 
trabalhadores da base e 
movimentar a cena cultural 
entre a categoria, o Sindica-
to lança o projeto “Engre-
nagem Cultural”. O projeto 
prevê a realização men-
sal de atividades culturais 
na Sede e a divulgação de 
eventos ligados à categoria 
semanalmente na Tribuna 
Metalúrgica. 

Um coletivo de cultura 
será criado entre os repre-
sentantes dos trabalhadores 
para ajudar na promoção 
e realização do calendário 
cultural. Para inaugurar a 
programação, o Sindica-
to promove na manhã do 
próximo sábado, 30, um 
grande sarau aberto a toda 
categoria, com lançamento 
de livro, leitura de poemas, 
música e microfone aberto 
às mais variadas manifesta-
ções artísticas. 

A ideia, segundo o se-
cretário-geral dos Metalúr-
gicos do ABC, Claudionor 
Vieira, é envolver toda a 
categoria e trazer cada vez 
mais arte e cultura para 
dentro do Sindicato. 

“Nós defendemos que a 
cultura é item essencial para 
o desenvolvimento de um 
povo. Além disso, sabemos 
que há muita gente talentosa 
na nossa base, por isso quere-
mos destacar esses talentos e 
oferecer uma rica programa-

COPA AMÉRICA 
FEMININA

Hoje – 21h

Brasil x Paraguai
Colômbia

x

ção cultural no nosso Sindi-
cato a todos os trabalhadores 
e seus familiares”. 

O dirigente lembrou que o 
sarau que ocorrerá no sábado 
é um momento para quem 
se sentir à vontade ocupar 
o microfone para mostrar 
sua arte. “Queremos que 
a categoria participe, mas 
não só assistindo, também 

como protagonista. O sarau 
é justamente para isso, quem 
quiser pode ler um poema, 
declamar uma canção, fazer 
uma cena de teatro, tocar um 
instrumento musical, apre-
sentar uma dança. A cada 
mês queremos mais envol-
vimento dos trabalhadores e 
das trabalhadoras ocupando 
esse espaço que é deles”. 

CTPS 
Na ocasião haverá 

lançamento do livro de 
poemas CTPS do meta-
lúrgico, professor e poeta 
Airton Mendes. A obra 
traz poemas "de graxa, 
suor e lutas", como o pró-
prio autor define.


