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Em assembleia conjunta em Diadema, os trabalhadores aprovaram a disposição de luta 
para renovar a Convenção Coletiva e conquistar um reajuste digno.

MOBILIZAÇÃO DE CAMPANHA SALARIAL 
NA UDINESE, ISRINGHAUSEN E YOFC-POLIRON
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Foi golpe
Seis anos depois 
de o Senado 
ter aprovado o 
impeachment de 
Dilma Rousseff 
baseado nas 
chamadas “pe-
daladas fiscais”, 
o MPF arquivou 
o inquérito civil 
movido contra o 
ex-ministro da 
Fazenda Guido 
Mantega que 
investigava su-
postas irregula-
ridades. 
 

Danos da reforma 
Em 2019, dois 
anos após a 
reforma Traba-
lhista, aumentou 
em um milhão o 
número de tra-
balhadores que 
não consegue 
pagar a Previ-
dência Social 
em relação a 
2012, mostra 
estudo de douto-
randa da Escola 
Nacional de Ci-
ências e Estatís-
tica do IBGE.
 

Urnas eletrônicas
O Tribunal 
de Contas da 
União enviou 
ao Ministério 
da Defesa ques-
tionamentos a 
respeito da che-
cagem paralela 
das urnas que a 
pasta pretende 
fazer nas elei-
ções deste ano. 
O TCU quer 
saber quais cri-
térios serão usa-
dos e com quais 
objetivos. 
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Notas e recados

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

formacao@smabc.org.br
Departamento de

Formação

Em março de 2008, o 
Congresso Nacional apro-
vou o Projeto de Lei que ins-
tituiu o dia 19 de setembro 
como o dia do Educador 
Social. De acordo com o 
parecer aprovado pelo Con-
gresso: “Esse profissional 
está cada vez mais presente 
nas práticas de educação 
não formal no Brasil, com 
atuação destacada no aten-
dimento das demandas e 
necessidades das crianças 
e adolescentes, população 

indígena, remanescentes 
quilombolas, população 
rural, mulher, idoso, preso, 
população de rua e por-
tadores de necessidades 
educativas especiais”. 

A data escolhida para 
homenagear o Educador 
Social foi o nascimento 
de Paulo Freire, que foi o 
grande inspirador e in-
centivador da educação 
popular. Nesse sentido, o 
Projeto de Lei reconhece o 
legado da pedagogia eman-

cipadora e libertadora de 
Paulo Freire, cada vez mais 
necessária e atual, num 
momento de retrocesso 
democrático, cujo desfecho 
foi o impeachment contra a 
presidenta Dilma e a vitória 
nas eleições presidenciais 
de 2018 de um candidato 
de extrema direita, que não 
tem nenhum apreço pela 
democracia.  

Nos últimos anos, numa 
combinação perversa de 
reformas neoliberais, com 

a pandemia da Covid-19 
e autoritarismo político, a 
exclusão social atingiu uma 
escala dramática com mais 
de 30 milhões de pessoas 
passando fome atualmente. 
A dedicação desses profis-
sionais aos excluídos nos dá 
uma chama de esperança, 
que outro país mais soli-
dário, mais fraterno e mais 
consciente politicamente, 
poderá surgir do cenário de 
ruínas em que nos encon-
tramos atualmente. 

A IMPORTÂNCIA DO EDUCADOR SOCIAL NO COMBATE À EXCLUSÃO 

diretoria recebe sindicalistas da Argentina, Bélgica e Espanha

Discussões 
passaram 

pela indústria, 
geração de 
empregos, 

conjuntura 
e eleições no 

Brasil 

A diretoria do Sin-
dicato recebeu na 
quarta-feira, 21, 

na Sede, uma delegação 
de sindicalistas da Argen-
tina, Espanha e Bélgica 
para debater sobre o mo-
vimento sindical interna-
cional, a conjuntura e as 
eleições no Brasil. 

Estiveram presentes 
dirigentes da UOM Ar-
gentina (Unión Obrera 
Metalúrgica), entre eles 
o secretário-geral, Abel 
Furlán, o representante 
da CCOO (Comisiones 
Obreras), da Espanha, 
Juan Blanco, e o dirigente 
da ABVV-Metaal, da Bél-

gica, Fidel Gavilan. 
O diretor administra-

tivo dos Metalúrgicos do 
ABC, Wellington Messias 

Damasceno, destacou a 
importância do intercâm-
bio com sindicalistas e os 
temas da reunião. “Apre-
sentamos um panorama 
da indústria no Brasil, as 
dificuldades e os desafios 
dos trabalhadores, além 
do funcionamento das 
eleições e as perspectivas 
para outubro”, contou. 

Em julho, o presiden-
te do Sindicato, Moisés 
Selerges, e diretores da 
Executiva estiveram na 
Argentina para debater 
questões relacionadas 
à indústria, empregos e 
formação profissional. 

“Estivemos na UOM 
Argentina e agora retri-
buímos a acolhida aqui 
no Sindicato para apro-
fundar a cooperação po-
lítica industrial, a defesa 
do emprego e a valori-
zação da indústria, que 
são interdependentes nos 
dois países, sobretudo na 
metalurgia. Há proces-
sos que começam aqui e 
terminam lá e vice versa. 
É importante conhecer 
as realidades para tratar 
de avanços tecnológicos, 
novos processos e cres-
cimento com geração de 
empregos”, explicou. 
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“Que os 
patrões 

não ousem 
duvidar 

da nossa 
capacidade 

de luta!”

“É preciso 
refletir sobre 

qual futuro 
queremos 

para o 
Brasil”

A categoria segue mo-
bilizada a fazer a luta 
que for  necessár ia 

para conquistar reajuste dig-
no na Campanha Salarial deste 
ano e a renovação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho. On-
tem foi realizada assembleia 
conjunta na Udinese com os 
trabalhadores nas empresas Is-
ringhausen e a YOFC-Poliron 
(antiga Belden), em Diadema. 

O secretário-geral do Sin-
dicato, Claudionor Vieira, res-
saltou a importância da Con-
venção Coletiva e de manter a 
cabeça erguida para brigar por 
uma boa proposta. 

“A Convenção Coletiva é 
como se fosse um guarda-
-chuva que protege os traba-
lhadores, inclusive da reforma 
Trabalhista que tirou quase 
todos os direitos. As cláusulas 
sociais precisam ser renova-
das. O reajuste é importante, 
mas não podemos esquecer da 
Convenção Coletiva”. 

“Não vamos aceitar que 
os dirigentes que negociam 

TRABALHADORES NA UDINESE, ISRINGHAUSEN E YOFC-POLIRON APROVAM 
MOBILIZAÇÃO POR UM BOM ACORDO NA CAMPANHA SALARIAL

Sindicato faz assembleias em diversas fábricas alertando sobre a necessidade de 
disposição de luta para renovar a Convenção Coletiva e conquistar um reajuste digno

pela FEM/CUT (Federação 
Estadual dos Metalúrgicos da 
CUT) não sejam tratados com 
respeito pelos patrões. O que 

garante um bom acordo é o 
trabalhador unido, levantando 
a cabeça e dizendo não para a 
proposta que não comtempla 
o que queremos. Precisamos 
estar preparados para ir para 
cima e buscar um reajuste dig-
no. Que os patrões não ousem 
duvidar da nossa capacidade 
de luta!”, acrescentou.

Qual Brasil queremos?
O coordenador da Regional 

Diadema, Antônio Claudiano 
da Silva, o Da Lua, chamou o 
pessoal à reflexão. “É preciso 
refletir sobre qual futuro que-
remos para o Brasil. Se é um 
país destruído, sem emprego, 
sem renda, sem direitos ou se 
temos um projeto que con-
temple a classe trabalhadora 
em oportunidade, geração 
de emprego e renda, acesso à 
educação e cultura”.

Isringhausen
O CSE Josivan Nunes do 

Vale, o Cachoeira, lembrou 
que é hora de sair da zona 
de conforto. “O patrão está 
lucrando cada dia mais, as 
empresas estão aumentando 
sua produção e enxugando o 
quadro de trabalhadores que 
estão trabalhando muito mais 
para ganhar menos. Essa é 
uma campanha decisiva, na 

qual o Sindicato, com o esfor-
ço de todos, exige que nossa 
reposição seja maior que a in-
flação. Não podemos ficar na 
zona de conforto, precisamos 
nos mobilizar”. 

Udinese
A CSE, Márcia Maria de 

Paula Rego, reforçou que é 
preciso disposição para chegar 
a um bom resultado. “Vamos 
todos precisar demonstrar 
nossa disposição de luta na 
próxima assembleia geral para 
pressionar os patrões e chegar-
mos a um bom resultado na 
negociação. Também é hora de 
dar um basta nos desmandos 
desse governo”. 

Poliron
“A Campanha Salarial é 

um momento de consciência, 
mobilização, solidariedade e 
convicção. O momento é ex-
tremamente difícil, o patrão 
mais uma vez demonstra não 
ter pressa na mesa de negocia-
ção nem sensibilidade com a 
agonia da classe trabalhadora. 
O trabalhador atendeu ao cha-
mado para mostrar que não 
abre mão dos seus direitos, 
tem pressa pelo seu aumento e 
convicção na força desse Sindi-
cato”, concluiu o CSE Rogério 
Pereira da Silva, o Bomba. 



AMISTOSOS 
DA SELEÇÃO 

Hoje – 15h30

Brasil x Gana
França 

PAULISTA 
FEMININO 

Hoje – 15h

EC São Bernardo x Bragantino 
Bruno José Daniel 

COPA PAULISTA
Domingo – 15h

São Caetano x XV de Piracicaba
Distrital do Inamar 

BRASILEIRÃO 
FEMININO
Amanhã – 14h

Corinthians x Internacional
Neo Química Arena

BRASILEIRÃO 
Domingo – 20h

São Paulo x Avaí 
Morumbi
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Tribuna Esportiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa POLIMOLD INDUSTRIAL S/A., inscrita no CNPJ sob o número 

44.106.466/0001-41, com endereço na Estrada dos Casa, 4.585, Bairro dos Casa, São Bernardo do Campo – São Paulo, CEP: 09840-000, a participarem da Assembleia 
Específica, que será realizada no dia 23 (vinte e três) de setembro de 2022, sexta – feira, às 15 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 metro 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, 21 de setembro de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”
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RibeiRão PiRes

Feira Literária
A primeira edição da FLIRP (Feira 

Literária de Ribeirão Pires) será realizada em 
um perímetro de 13 mil m² no centro da cidade e 

reunirá mais de 40 editoras. Serão realizados debates, lançamentos 
de livros, mesas literárias e shows. A programação cultural inclui 
apresentações de artes plásticas, audiovisual, dança, música, teatro 
e capoeira, além de intervenções culturais de música pela feira. 
Amanhã e domingo, das 9h às 21h. As editoras estarão na rua Fe-
lipe Sabbag. Palcos na rua Leonardo Meca e no Paço. Sesc na rua 
Domingos Morgado. Confira programação e mais informações 
em flirp2022.wordpress.com. 

exibição

Fantástica Fábrica de 
GoLpes

O documentário “A Fantástica Fábrica de Golpes”, que trata 
da manipulação midiática e o colapso da democracia brasileira, 
será exibido pela Rede TVT e em sites da mídia independente. A 
produção, dirigida por Victor Fraga e Valney Nunes, estreou em 
festivais do mundo em dezembro de 2021 e aborda o histórico de 
golpes de Estado na América Latina, em especial contra a presi-
denta Dilma. Imagens de arquivo e reportagens são combinadas 
com entrevistas. A trilha sonora é assinada por Erika Nande, com 
canções compostas por Chico Buarque e interpretadas por Fran-
cisco El Hombre e Josyara. Amanhã, 00h15 e domingo, 20h, na 
TVT, canal 44.1. 

DiaDema

FestivaL do torresmo
O Festival do Torresmo será realizado pela primeira vez 

na cidade de Diadema. O torresmo de rolo será o carro-chefe 
do evento, mas haverá barracas com comidas diversas: churros, 
hambúrgueres, churrasco, batatas, lanche de pernil, pastel, acarajé 
e doces, além de cerveja artesanal. Quem levar 1 kg de alimento 
não perecível para contribuir com o Fundo Social de Solidarieda-
de de Diadema concorrerá a prêmios durante o festival. Haverá 
ainda música ao vivo nos três dias de atividades. Hoje, amanhã 
e domingo, das 12h às 22h. Praça da Moça, Centro. 

O Clube de Campo dos Metalúrgicos do ABC vai abrir às 10h no 
dia da eleição, 2 de outubro. Informações pelo telefone (11) 9 4335-9433.CLUBE DE CAMPO NA ELEIÇÃO


