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Os trabalhadores aprovaram fazer a luta que for necessária para 
conquistar reposição da inflação, aumento real e cláusulas sociais. 

MOBILIZAÇÃO DE CAMPANHA 
SALARIAL NA DURA AUTOMOTIVE 
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Genocídio indígena
Mais um líder 
indígena foi assas-
sinado em embos-
cada em Amambaí 
(MS). Vitorino 
Sanches, 60 anos, 
sobreviveu a um 
atentado no início 
de agosto, mas 
não resistiu ao ser 
alvejado no centro 
da cidade. Ele foi 
o 2º sobrevivente 
do “Massacre de 
Guapoy” vítima 
de emboscada. O 
primeiro foi Márcio 
Moreira, em julho. 
 

População com fome
O Brasil atingiu 
o maior número 
de pessoas com 
fome desde os 
anos 1990. São 
125 milhões de 
pessoas, mais da 
metade da popu-
lação do país, que 
não têm o que 
comer nas três 
refeições diárias 
necessárias, e 
33,1 milhões de 
pessoas estão pas-
sando fome todos 
os dias.
 

Combate às fake news
O TSE sentenciou 
a ex-ministra dos 
Direitos Humanos, 
Damares Alves, 
a pagar multa 
de R$ 5 mil por 
produção de fake 
news contra Lula. 
A condenação 
veio em resposta 
à uma ação do PT 
e demais partidos 
da coligação por 
conta de dois ví-
deos publicados 
nas redes sociais. 
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Notas e recados

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

formacao@smabc.org.br
Departamento de

Formação

Nesta semana, ficamos 
chocados ao assistirmos um 
vídeo de um produtor rural 
de Itapeva, no interior pau-
lista, que após entregar uma 
cesta básica a uma senhora 
perguntou em quem ela 
votaria e, ao responder-lhe 
que votaria no candidato 
Lula, ele grosseiramente 
retrucou que ela pedisse a 
cesta ao Lula na próxima 
vez porque aquela seria a 
última entregue por ele.

Esse episódio, além de 
caracterizar crime eleitoral 

e assédio moral, mostra 
como certos setores, que 
se julgam acima da lei e 
apostam na impunidade, 
pensam e agem em rela-
ção aos mais vulneráveis. 
A senhora foi ofendida 
e “punida” por expressar 
livremente a sua posição 
política. Ou seja, para 
esse proprietário, os po-
bres não têm direito à 
cidadania política mais 
elementar – escolher o seu 
próprio representante de 
forma livre e autônoma.   

Passados 200 anos da 
nossa independência, as 
marcas da cidadania para 
poucos, que estiveram pre-
sentes na fundação do Es-
tado nacional brasileiro, 
ainda permanecem vivas 
na sociedade. 

Precisamos continuar 
avançando para que o exer-
cício da cidadania política 
de forma livre e indepen-
dente seja uma realidade 
para toda a população. No 
entanto, esse episódio não 
ficou invisível. 

A mulher humilde, Ilza 
Ramos de Oliveira, a Dona 
Ilza, 52 anos, que trabalha 
como faxineira, tornou-se 
símbolo de dignidade e 
altivez diante do autori-
tarismo, da manipulação 
política e da discriminação 
social no nosso país. Os 
milhões de brasileiros re-
presentados na figura da 
Dona Ilza estão ensaiando, 
talvez, o mais importante 
grito da independência do 
povo brasileiro no dia 2 de 
outubro próximo.   

O GRITO DE INDEPENDÊNCIA DOS EXCLUÍDOS 

CUT e centrais se reúnem com MPT contra casos de 
assédio eleitoral no trabalho

“Assédio 
eleitoral laboral 
é crime, tem de 
ser combatido, 

denunciado e 
punido. Não 

aceite calado, 
procure seu 

sindicato, 
denuncie”

Os presidentes das 
centrais sindi-
cais CUT, Força, 

UGT e CTB se reuniram 
na manhã de ontem com 
o procurador-geral do 
Trabalho, José de Lima 
Ramos Pereira, no MPT 
(Ministério Público do 
Trabalho), em Brasília, 
para exigir mais fiscali-
zação, combate e punição 
contra o assédio eleitoral 
no local de trabalho.

O presidente da CUT, 
Sérgio Nobre, destacou 
que coagir trabalhadores 
no local de trabalho a vo-
tar em determinado can-
didato é assédio eleitoral 
laboral. “É crime, tem 
de ser combatido, de-
nunciado e punido. Não 
aceite calado, procure seu 
sindicato, denuncie”. 

Também reforçou que 
a Constituição Federal 
garante o direito à liber-
dade de voto, protege a 
liberdade de consciên-
cia, de expressão e de 

orientação política, as-
segurando a todos o livre 
exercício da cidadania 
por meio do voto direto 
e secreto.

“Todo trabalhador e 
trabalhadora têm o direito 
de escolher livremente seu 
candidato e esse direito 
não pode ser violado por 
nenhum patrão, os sindi-
catos precisam combater 
e denunciar o assédio e a 
coação eleitoral no local de 
trabalho”, afirmou. 

O chamado é feito 
com base no aumento 
de casos e denúncias da 
prática nessa reta final 
da campanha eleitoral. 
O assédio eleitoral é feito 
em forma de perseguição 
e vários tipos de ameaças, 
entre elas redução sala-
rial, retirada de direitos 
e benefícios e demissão. 
Há casos de empresas que 
oferecem, ilegalmente, 
pagamento de “bônus” 
para que o trabalhador 

vote no candidato indica-
do pelos patrões. Como 
não podem conferir o 
voto do trabalhador, con-
dicionam o “extra” à vitó-
ria do candidato apoiado 
pelo patrão.

“Foi  uma reunião 
muito produtiva e im-
portante para a proteção 
da classe trabalhadora. 
Firmamos compromissos 
para, de forma conjunta, 
enfrentar e combater o 
assédio patronal no lo-
cal de trabalho, o traba-
lho infantil e o trabalho 
análogo à escravidão”, 
concluiu. 

Os presidentes das 
centrais  entregaram 
ainda a Pauta da Classe 
Trabalhadora 2022, do-
cumento apresentado 
na Conclat (Conferência 
Nacional da Classe Tra-
balhadora) que reúne um 
conjunto de propostas 
para o Brasil. 

Com informações 
da CUT. 
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“Não vamos 
ceder, 

queremos 
aumento 

real, por isso 
estamos 

fazendo essas 
assembleias”

“O que 
queremos é 
a reposição 

dessa inflação 
mais aumento 

real, para repor 
as perdas que 

tivemos”

Em assembleia na manhã 
de ontem, os trabalha-
dores na empresa Dura 

Automotive, em Rio Grande 
da Serra, aprovaram a dispo-
sição de luta para buscar a re-
novação das Convenções Co-
letivas, reposição da inflação 
e aumento real na Campanha 
Salarial deste ano, negociada 
pela FEM/CUT (Federação 
Estadual dos Metalúrgicos da 
CUT).

O CSE e coordenador da 
Regional Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Marqui-
nhos, lembrou dos momentos 
de luta vividos na empresa, 
que agora vive uma situação 
melhor, porém destacou que 
as negociações na Campanha 
Salarial estão complicadas. 

“O patronal tem o sindicato 
deles e estão muito alinhados, 
querem dar o INPC parcelado, 
uma parte agora e outra em 
janeiro. Mas não vamos ceder, 
queremos aumento real, por 
isso estamos fazendo essas 
assembleias”. 

TRABALHADORES NA DURA AUTOMOTIVE APROVAM 
MOBILIZAÇÃO POR CONQUISTAS NA CAMPANHA SALARIAL
Dirigentes reforçaram a necessidade da luta pela renovação da Convenção 
Coletiva e por aumento real

Ataque a CCT
O dirigente também lem-

brou do fim da ultratividade 
que deixa o trabalhador ainda 
mais desprotegido se a CCT 

(Convenção Coletiva de Tra-
balho) não for garantida. 

“Este é um momento di-
fícil, a nossa Convenção Co-
letiva está sendo atacada. 
Antes, quando a Convenção 
não era negociada, seguia 
valendo a anterior, mas de-
pois que o STF (Supremo 
Tribunal Federal) derrubou 
a ultratividade, quando vence 
uma Convenção Coletiva nós 
ficamos sem nada, descober-
tos. Temos que estar atentos 
ao INPC, a nossa negocia-
ção salarial, mas também à 
Convenção Coletiva. Se não 
tivermos uma Convenção 
Coletiva forte, o patrão deita 
e rola”, alertou. 

INPC
O  s e c re t ár i o - ge r a l  d a 

FEM/CUT, Ângelo Máximo 
de Oliveira Pinho, o Max, 
comentou o resultado acu-
mulado do INPC que ficou 
em 8,83%, segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística).

“Desde 2020, o que temos 
assistido todo mês é inflação 
sobre inflação. E agora no 
mês de julho e agosto vemos 
notícias estranhas sobre de-
flação. Essa foi uma manobra 
política do governo de forçar 
a redução do preço da ga-

solina, mas o alimento teve 
aumento. O que queremos é a 
reposição dessa inflação mais 
aumento real, para repor as 
perdas que tivemos”. 

Comprometidos 
O CSE na empresa, André 

Nascimento, reforçou a im-
portância da política na vida 
dos trabalhadores. 

“A política faz parte da nos-
sa vida o tempo todo. Na hora 
de votar precisamos pesquisar 
os candidatos que não votam 
contra os trabalhadores, que 
não votaram pela terceirização 
ou pela reforma Trabalhista 
que retiram tantos direitos”. 

Demandas internas 
O CSE na Dura Automo-

tive, Carlos Alberto Rita, 
o Somália, lembrou pautas 
internas que vêm sendo dis-
cutidas pelos representantes 
com a direção da fábrica. 

“Nossa pauta é para au-
mentar a quantidade de pro-
dutos. Estamos levando as 
demandas para a direção, 
além da Campanha Salarial 
temos uma preocupação com 
o futuro da empresa. Também 
estamos discutindo a questão 
dos salários defasados para 
que sejam ajustados e já tive-
mos avanços”. 



COPA PAULISTA
Hoje – 20h

XV de Piracicaba x Água Santa
Piracicaba

BRASILEIRÃO
Domingo – 16h

Ceará x São Paulo 
Fortaleza (CE)

Domingo – 18h

América-MG x Corinthians
Belo Horizonte (MG)

Domingo – 18h30

Palmeiras x Santos 
Allianz Parque

BRASILEIRÃO 
FEMININO

Domingo – 11h

Internacional x Corinthians
Porto Alegre (RS)

sexta-feira, 16 de setembro de 20224.

Tribuna Esportiva

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

número 49.524.341/0001-55, com endereço na R. Idealopolis, 345 - Piraporinha, Diadema - SP, 09950-580, a participarem da Assembléia Específica, que será realizada 
no dia 20 (vinte) de setembro de 2022, terça-feira, às 14 horas, nas dependências da empresa. A assembléia, 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, 14 de setembro de 2022 .Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

x

x

x

x

x

• O time feminino do Corin-
thians encara o primeiro 
jogo da final do Brasileirão 
no domingo, no Beira-Rio, 
em busca do tetra, o tri 
consecutivo. 

DiaDema

Grupo lírico 
arGentino 

Com o apoio do Sindicato, o grupo lírico 
argentino Tenoreon, pioneiro em combinar vozes líricas 
(tenor e soprano) com o som inconfundível do acordeão, 
se apresenta pela primeira vez no Brasil com um show 
que convida a percorrer os maiores sucessos da ópera, 
canzonetta, tangos e world music. O espetáculo é feito 
pelo tenor Marcelo Torreblanca e pela soprano Claudia 
Piccolo acompanhados ao acordeão pelo maestro Emi-
lio Bertrand. Amanhã, às 20h. Teatro Clara Nunes. Rua 
Graciosa, 300 – Centro. Os ingressos gratuitos podem 
ser retirados no Teatro Clara Nunes, no Sindicato ou na 
Regional Diadema.

São BernarDo

Stand up
Vida de peão

O comediante Rafael Aragão que já participou 
de diversos festivais de comédia pelo Brasil traz ao ABC 
seu show “Vida de peão”, no qual aborda várias situações 
vividas por ele durante sua carreira ainda quando traba-
lhava na indústria. Ele trabalhou durante 17 anos como 
"peão" no chão de fábrica. Aragão também é integrante 
do grupo de comédia "OS 3 DO SUL", sob a curadoria 
de Diogo Portugal. Hoje, às 21h. Teatro Lauro Gomes. 
Rua Helena Jacquey, 171 - Rudge Ramos.  Classificação: 
16 anos. Ingresso antecipado R$ 40, Ingresso peão R$ 30. 
No dia do evento R$ 70. Mais informações e vendas www.
bilheteriaexpress.com.br

PoeSia Da BaSe

lançamento de liVro
O trabalhador na TTB Anderson Lemes dos 

Santos, o Dudu Nobre, integra a antologia de poesia 
slammers “Afronta” que acaba de ser lançada pela 
Cooperlite. Para adquirir procure no instagram por @
escritor_cabeca_oficial @cooperlite @rythmandpoesia. 
O livro custa R$ 20. Para divulgar a obra, Anderson criou 
o seguinte poema: Já está disponível a pré-venda/Da an-
tologia Afronta/ Um compêndio de poesias slammers./
Os versos vêm a mil!/ Dilacerando os “bons costumes”./ 
Poetas divididos entre as quebradas:/Paraná, Bahia, São 
Paulo, Natal/Brasília, Minas e inclusive Portugal…/A 
nata do gueto está em riste. 
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