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“O POVO BRASILEIRO “O POVO BRASILEIRO 
TEM O DIREITO DE TEM O DIREITO DE 

VIVER BEM”VIVER BEM”

O ex-presidente 
Lula participou dos 

lançamentos de livro 
e documentário no 

Sindicato. 

EDIÇÃO 4982 | TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022 | SMABC.ORG.BR |       11 97407-3791
foto: adonis guerra



2. terça-feira, 9 de agosto 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

Vacinação contra pólio
Começou a campanha nacional 
para vacinar crianças e ado-
lescentes contra pólio e outras 
doenças. O público-alvo no 
caso da poliomielite são crianças 
menores de 5 anos.

Assédio no McDonalds 
Foi realizada ontem audiência 
pública no Senado para denun-
ciar o assédio a trabalhadores 
no McDonalds com depoimentos 
daqueles que sofreram abusos. 

Salário mínimo ideial 
Segundo o Dieese, o salário 
mínimo ideal deveria ser de 
R$ 6.388,55 em julho. Quem 
ganha o salário mínimo precisou 
trabalhar em média 120 horas 
para comprar a cesta básica. 

Ameaça nazista 
A UBES denunciou em sua 
página no Twitter uma ameaça 
de massacre nazista encontrada 
na porta de um banheiro do 9º 
ano do Colégio Mackenzie, em 
São Paulo.
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Notas e recados

Em meados de julho foi 
lançada a atualização do 
Plano Indústria 10+, que traz 
um conjunto de diretrizes 
do movimento sindical bra-
sileiro para a elaboração de 
políticas, programas e ações 
orientados ao enfrentamento 
da desindustrialização e à 
reconstrução da indústria 
brasileira. O Plano é assinado 
por cinco centrais sindicais 
(CUT, Força Sindical, UGT, 
Nova Central e Intersindi-
cal), além da IndustriALL 

Brasil e do TID (Instituto 
Trabalho, Indústria e Desen-
volvimento); sua concepção 
teve também a participação 
do Dieese e de professores da 
USP, USCS e UFABC.

A ênfase desse Plano está 
orientada à melhoria da qua-
lidade de vida da população 
brasileira, com redução das 
desigualdades e distribuição 
de renda, além de ambiental-
mente sustentável. O centro 
da proposta considera que 
o processo de reindustria-

lização esteja vinculado às 
demandas urgentes da nossa 
população, visando também 
à retomada do crescimento 
econômico e ao fomento da 
inovação tecnológica no país.

Para tanto, a estratégia 
deverá ser puxada pela fa-
bricação e oferta de bens e 
serviços relacionados à saú-
de, habitação, saneamento, 
mobilidade e acessibilidade, 
conectividade, segurança ali-
mentar, difusão de energias 
renováveis, além da retomada 

de obras de infraestrutura. 
Do mesmo modo, caberá 
articular a demanda com a 
produção nacional em seto-
res industriais estratégicos, 
como insumos para saúde, 
alimentos e energia. 

O Brasil reúne as condi-
ções necessárias para atacar 
as mazelas sociais e econô-
micas a partir desta proposta 
para a indústria nacional. 
Traz para o centro da estra-
tégia de desenvolvimento a 
pessoa humana. 

A MISSÃO SOCIAL DA INDÚSTRIA
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A Escola Livre para Forma-
ção Integral “Dona Lindu” abre 
a partir de hoje as inscrições 
para os cursos em parceria com 
o Senai. Os cursos são: auxiliar 
administrativo, desenhista de 
mecânica, eletricista instalador, 
inspetor de qualidade com 
matemática aplicada, leitura 
interpretação de desenho com 
metrologia aplicada. 

Podem participar sócios do 
Sindicato, seus dependentes, 
sócios de outras categorias e 
desempregados. As inscrições 
vão até o próximo dia 16 e são 
feitas somente pelo site smabc.
org.br/escola, onde é possível 
conferir todos os requisitos e o 
passo a passo da inscrição. 

A Escola fica na Regional 
Diadema do Sindicato (Av. 
Encarnação, 290, Piraporinha). 
Mais informações: 4061-1048 
ou WhatsApp 99877-9604. 

Escola “Dona 
Lindu” abre 
inscrições 

para cursos 
em parceria 
com o Senai

Mais informações, 
pelo WhatsApp: 

99877-9604 
ou ligue 

4061-1048 

INSCRIÇÕES 
ATÉ 16/AGO

Auxiliar administrativo
Idade mínima: 16 anos

Segunda a quinta, das 8h às 12h
Segunda a quinta, das 13h às 17h

Desenhista de mecânica
Idade mínima: 16 anos

Terça a sexta, das 14h45 às 17h45
Terça a sexta, das 18h às 21h

Eletricista instalador
Idade mínima: 18 anos

Terça a sexta, das 7h às 10h
Terça a sexta, das 10h15 às 13h15

Inspetor de qualidade com 
matemática aplicada

Idade mínima: 16 anos
Terça a sexta, das 14h45 às 17h45

Terça a sexta, das 18h às 21h

Leitura interpretação 
de desenho com 

metrologia aplicada
Idade mínima: 14 anos

Terça a sexta, das 9h às 13h

somente pelo site: 
smabc.org.br/

escola
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LULA CRITICA SITUAÇÃO DA CLASSE 
TRABALHADORA EM EVENTO NO SINDICATO

fotos: adonis guerra

Ex-presidente participou de atividade na Sede que contou com lançamento de livro e documentário

O ex-presidente Lula este-
ve no Sindicato na últi-
ma sexta-feira, 5, para 

acompanhar os lançamentos 
do livro “Quatro décadas com 
Lula: O poder de andar junto”, 
de Clara Ant, e do documentário 
“Lula: Bastidores da Vitória”, de 
Luciana Sérvulo. 

Lula fez questão de recomen-
dar a leitura do livro no qual 
a autora, que foi sua assessora 
durante os dois mandatos na 
presidência da República, conta 
detalhes desconhecidos do pú-
blico e os caminhos que os dois 
trilharam juntos em prol da li-
berdade, da autonomia sindical e 
contra as leis de arrocho salarial. 

Na ocasião, o ex-presidente 
criticou a atual situação da clas-
se trabalhadora por conta das 
medidas tomadas pelo governo. 

“O povo está ganhando me-
nos, o salário está arrochado, 
tem milhões de trabalhadores 
que estão por aí no trabalho in-
termitente, entregando comida 
ou outra coisa, sem ter Previ-
dência Social, sem férias, 13º ou 
hora extra. Desmontaram a CLT, 
tiram todos os direitos dizendo 
para o peão que agora ele pode 
ser empreendedor”. 

Lula criticou ainda a falta de 
aumento no salário mínimo, a 
alta da taxa de juros, o teto de 
gasto e a fome que o povo está 
passando. “Este país é o terceiro 
produtor de comida no mundo 
e tem 33 milhões de pessoas pas-
sando fome e mais 105 milhões 

“Desmontaram 
a CLT, tiram 
todos os 
direitos dizendo 
para o peão 
que agora 
ele pode ser 
empreendedor”

“Não queremos 
ser pobres, 
queremos estar 
bem de vida, 
comprar carro, 
roupa boa, ir 
em restaurante 
bom, é para 
isso que nós 
trabalhamos” que não conseguem comer as 

calorias e proteínas necessárias 
para a sobrevivência humana”. 

“Não queremos ser pobres, 
queremos estar bem de vida, 
comprar carro, roupa boa, ir em 
restaurante bom, é para isso que 
nós trabalhamos. O povo brasi-
leiro tem o direito de viver bem”. 

Cultura e história
O presidente do Sindicato, 

Moisés Selerges, ressaltou a 
importância do evento no Sin-
dicato que dá destaque para a 
história e a cultura. 

“Este Sindicato é o solo sa-
grado da classe trabalhadora 
deste país e essa é uma ativi-
dade cultural. A cultura é um 
instrumento de transformação 
da sociedade e a história tem 
um papel fundamental para 
pensarmos o futuro. Este ano 
temos a oportunidade de fazer 
história mais uma vez e este 
Sindicato faz histórias todos 
os dias”. 
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• Após a derrota por 2 
a 0 na partida de ida, 
o Corinthians precisa 
vencer  por  t rês  go ls 
para se classificar ou 
dois para levar a deci-
são aos pênaltis. 

• Recuperado de lesão 
após quase dois meses, 
Renato Augusto deve 
ser titular no meio-cam-
po do Corinthians pelas 
quartas de final da Li-
bertadores hoje. 

• Willian, que não entrou 
em campo sábado, tam-
bém pode ser ti tular. 
Maycon, que fraturou o 
pé após pancada, está 
fora do duelo. 

• Com um ouro e uma 
prata no Mundial de 
Canoagem,  I saquias 
Que i roz  que r  f aze r 
história e ser o maior 
atleta olímpico em Pa-
ris 2024. “A gente tem 
tudo na mão”. 

Tribuna EsportivaTrabalhadores e direção da Zema 
doam 60 cestas básicas

NOTA DE SOLIDARIEDADE DOS METALÚRGICOS DO ABC 
AO POVO DE CUBA

Os trabalhadores na Zema, 
em São Bernardo, doaram 30 
cestas básicas e a direção da 
empresa dobrou essa quan-
tidade para a campanha do 
Sindicato contra a fome e con-
tra o frio. As 60 cestas básicas 
foram entregues na última 
quinta-feira, 4, na Sede, e serão 
destinadas a pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social.

O coordenador de São Ber-
nardo, Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho, agradeceu o empenho 
de todos e todas na campanha 
de solidariedade. 

“O nosso muito obrigado 
aos trabalhadores e à diretoria 
da Zema na campanha contra 
a fome e o frio do Sindicato. 
Parabéns por esse gesto de em-
patia com quem está passando 
necessidades”, afirmou. 

“É importante que todos os 
trabalhadores e trabalhadoras 
continuem engajados nessa 
campanha, pois a fome bate 
à porta de milhares de pesso-
as. Juntos podemos ajudar a 
diminuir o sofrimento dessas 
famílias”, chamou. 

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC manifesta sua profunda solidariedade ao 
povo e ao governo de Cuba que enfrentam desde a última sexta-feira, 5, o trágico incêndio nos 
tanques de armazenamento de petróleo na cidade de Matanzas, provocado por um raio. 

O incêndio acontece apenas três meses depois de uma explosão no hotel Saratoga, em Ha-
vana, que provocou 47 mortos. Nossa categoria aprende todos os dias com o povo cubano, que 
enfrenta todas as suas dificuldades e desafios com muita resistência e luta. 

Toda solidariedade e apoio dos Metalúrgicos do ABC às vítimas, seus familiares e a todo o 
povo cubano nestes tempos difíceis. Contem sempre com nossa entidade.

Fuerza, Matanzas! 
Fuerza, Cuba!

LIBERTADORES
Hoje – 21h30

Flamengo x Corinthians 
Rio de Janeiro

x

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


