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TRABALHADORES NA SCANIA APROVAM
AJUSTE NO ACORDO DE FLEXIBILIDADE
foto: adonis guerra

Aprovação do ajuste, que garante caminhos para
atravessar momentos de dificuldades, foi feita em
assembleia na sexta-feira.
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ABC ganha Programa Regional de discussão da Agenda
2030 voltado ao desenvolvimento sustentável
A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e a Câmara Municipal de Ribeirão Pires, em
parceria com o Consórcio
Intermunicipal Grande ABC,
promoveram, no último dia
24, em Ribeirão Pires, o
lançamento do Programa
Agenda 2030 – Desafios e Caminhos, voltado à construção
de políticas públicas e ações
integradas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
apoiado pela ONU (Organização das Nações Unidas).
Na ocasião, entidades
e representantes de classe
assinaram uma Carta de
Princípios e Compromissos,
que tem por objetivo, entre
outros itens, a mobilização,
a articulação e o fomento de
políticas públicas direcionadas ao tema, o estabelecimento de estratégias de uma
agenda regional e a adaptação das metas e indicadores
para o contexto brasileiro,
buscando avanços reais. O
vice-presidente do Sindicato,
Carlos Caramelo, assinou o
documento representando os
Metalúrgicos do ABC.
Para o presidente da
Agência e diretor executivo
do Sindicato, Aroaldo Oliveira da Silva, o evento é
um caminho para conectar
e disseminar novas ações
sustentáveis.
“Precisamos fazer um
debate profundo com toda
a sociedade sobre qual será

fotos: divulgação

Fake News
O TSE determinou que parlamentares e veículos apoiadores
de Bolsonaro removam postagens mentirosas que afirmam
que Lula vai acabar com trabalho por aplicativo.

Sem celular na cabine
O TSE decidiu que os eleitores
deverão deixar o celular com
os mesários antes de votar nas
eleições deste ano. A foto na
cabine de votação é proibida
por lei.

10 anos das cotas
O Brasil relembrou ontem os 10
anos da Lei de Cotas que instituiu
reserva mínima de 50% das
vagas em instituições federais
de ensino superior e técnico para
estudantes de escolas públicas.

o rumo do nosso planeta. Nesse sentido, os casos
apresentados, da Câmara e
da Braskem, demonstram

muito bem a necessidade de
conectarmos os setores e disseminar, a partir do Grande
ABC, a Agenda 2030 para

toda a sociedade”, disse.
Com informações da
Agência de Desenvolvimento
Econômico do Grande ABC.

Inscrições prorrogadas para cursos na Escola “Dona Lindu”
As inscrições para os cursos
em parceria com o Senai na
Escola Livre para Formação
Integral “Dona Lindu” foram
prorrogadas e podem ser feitas
até amanhã. Os cursos que
ainda têm vagas disponíveis
são eletricista instalador e desenhista de mecânica.
Podem participar sócios do
Sindicato, seus dependentes,
sócios de outras categorias e
desempregados. As inscrições
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.

Notas e recados

INSCRIÇÕES
PRORROGADAS

Fim do rol taxativo
O Senado aprovou ontem o
projeto de lei que obriga os
planos de saúde a arcar com
procedimentos ou tratamentos
que não estejam na lista de
referência básica da ANS.

somente pelo site:

smabc.org.br/escola
Desenhista de mecânica
Mais informações,
pelo WhatsApp:

99877-9604
ou ligue

4061-1048

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
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TRABALHADORES NA SCANIA
APROVAM NEGOCIAÇÃO DO SINDICATO
Dirigentes reforçaram a importância do acordo para atravessar momentos de dificuldades,
garantir emprego, renda e produção

“Com a falta de
peças, a ausência
de políticas
públicas e uma
imprevisibilidade
muito grande
de produção,
buscamos
caminhos para
passar por este
momento”

“O Sindicato
dialoga
constantemente
para encontrar
soluções e
defender os
trabalhadores,
já que não
existem
políticas
públicas de
governo”

O

s trabalhadores na
Scania, em São Bernardo, aprovaram o
ajuste no acordo de flexibilidade em assembleia na tarde
de sexta-feira, 26.
O coordenador da representação na Scania, Francisco
Souza dos Santos, o Maicon,
destacou a importância do
acordo para atravessar momentos de dificuldades, com
a preservação de empregos,
renda e produção.
“Temos que relembrar meados de março de 2020, quando
a pandemia chegou ao país e a
crise econômica se agravou. Os
trabalhadores nos procuravam
com medo de perder a vida ou
pegar a doença e transmitir
aos familiares, matar o pai, a
mãe. Nós paramos a produção
porque a vida vem em primeiro
lugar e isso foi possível, sem
redução de salários, devido ao
nosso acordo de flexibilidade”,
afirmou.
“Com a falta de peças, a
ausência de políticas públicas
para a indústria e uma imprevisibilidade muito grande de
produção, o que não é bom
nem para os trabalhadores
nem para a empresa, buscamos
caminhos para passar por este
momento com o ajuste no
acordo para garantir empregos,
renda e produção”, explicou.
O ajuste contempla um valor
adicional na PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) con-

fotos: adonis guerra

dicionado ao volume de produção. Também foi aprovada a
compensação de horas nos dias
de jogos da Copa do Mundo. O
acordo existe desde 2013.

Papel dos trabalhadores
O vice-presidente do Sindicato, Carlos Caramelo, destacou a conjuntura nacional e
a importância da participação
dos trabalhadores.
“O Sindicato dialoga constantemente para encontrar
soluções e defender os trabalhadores, já que não existem
políticas públicas de governo. Sofremos ataques com
as aprovações das reformas
Trabalhista e da Previdência e
medidas que retiram direitos.
Cada dia vemos mais gente
nas ruas, a fome aumentando
e mais pessoas precisando de
doações”, ressaltou.
“Por isso, temos que estar
atentos às eleições, entender
qual é a disputa e o papel de
cada trabalhador e trabalhadora na busca por melhores
condições de trabalho e de
vida para suas famílias. O

maior exercício de poder do
povo na democracia é o voto,
temos que exercer esse direito com consciência e votar
em deputados, senadores,
governador e presidente que
tenham compromisso com os
trabalhadores”.
Superamigos
O presidente da ONG Superamigos e CSE na Scania,
Claudio Roberto Ribal, agradeceu os trabalhadores pela
arrecadação de 500 cestas
básicas. “Agradeço as doações
em nome das pessoas que
estão passando dificuldades,
é muita emoção chegar com
os alimentos para uma mãe
que ficou sem jantar para que
os filhos pudessem comer ou
que colocou as crianças para
dormir mais cedo para que
não pedissem comida que não
tinha”, disse.
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Representação na Volks debate com Senai desafios da
qualificação profissional no novo mundo do trabalho
Os representantes na Volks
promoveram ontem, na sala
da Comissão de Fábrica, um
debate sobre o futuro da qualificação profissional. A atividade integra as comemorações
dos 40 anos da conquista da
Comissão de Fábrica.
O palestrante, Felipe Morgado, do Departamento Nacional do Senai, lembrou que
hoje no Brasil 75 milhões de
jovens de 14 a 24 anos nem
estudam e nem trabalham e
que um a cada três não completa o ensino médio. Também
destacou a necessidade de
superar os desafios deixados
pela pandemia na defasagem
do estudo e que o Brasil precisa formar mais 2 milhões de
trabalhadores até 2025.
“Hoje existem novos
modelos de crescimento e
aprimoramento da força de

Tribuna Esportiva
fotos: divulgação

fotos: adonis guerra
fotos: adonis guerra

trabalho, temos que estar
atentos. O mundo inteiro está
precisando se requalificar,
e se o Brasil não qualificou

muitas pessoas, é preciso
diminuir as distâncias, todos
vão ter que se qualificar”, argumentou.

O coordenador da representação na fábrica, José Roberto Nogueira da Silva, o
Bigodinho, ressaltou que o
trabalhador qualificado dá retorno positivo e que, portanto,
essa responsabilidade precisa
ser cobrada da empresa. “Isso
é possível onde o sindicato está
organizado, onde há organização forte no local de trabalho”.
“Mas se não tivermos uma
indústria forte, essas pessoas
que têm esse conhecimento
acabam indo para fora, porque
não têm aqui a oportunidade.
Temos um governo que não dá
bola para a classe trabalhadora
que está sofrendo muito sem
geração de emprego”, completou.
Transição justa
Bigodinho reforçou que o
Sindicato defende uma transição justa e gradual nesse
período da transformação tecnológica para que mais trabalhadores sejam contemplados.
“O jovem começa ter identidade quando começa a ter
conhecimento, por meio da
qualificação profissional, da
escola forte, mas isso está
longe de muitos. O ponto de
partida é dar condições para
as pessoas ocuparem os mesmos espaços”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ
sob o número 54.601.612/0001-69, com endereço na Estrada Sadae Takagi, 215, Cooperativa, São Bernardo do Campo – SP, 09852-070, a participarem da Assembleia Específica, que será
realizada, nas dependências da empresa, no dia 30 (trinta) de agosto de 2022, sexta-feira, às 08 horas, nas dependências da empresa. 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. São Bernardo do Campo – SP, 26 de agosto de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

Errata
Diferentemente do publicado na imagem da coluna Saiba Mais “CUT: 39 anos de resistência e conquistas”, da edição 4.993
da Tribuna Metalúrgica, de 26 de agosto, a foto é da fundação do PT.

•

Com as punições de Danilo, por dois jogos, e
Gustavo Scarpa, por um,
pelas expulsões contra o
Atlético-MG, o Palmeiras
terá mudanças na ida da
semifinal da Libertadores.

•

Gabriel Menino deve entrar
na vaga de Danilo. Para
o lugar de Scarpa, Abel
Ferreira tem como opções
Bruno Tabata, Wesley e
Flaco López.

•

A técnica Pia Sundhage
convocou a seleção feminina para os amistosos
contra a África do Sul nos
dias 2 e 5, como parte da
preparação para a Copa
do Mundo 2023.

•

A delegação da seleção
feminina viajou ontem para
a África do Sul. As disputas
contra as atuais campeãs
africanas estão previstas
nas cidades de Johanesburgo e Durban.

LIBERTADORES
Hoje – 21h30

x
Athetico-PR x Palmeiras
Curitiba (PR)

