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Na Movent Forjados e na Fasteel, os trabalhadores também mostraram disposição 
de luta se não tiver proposta para ser votada em Assembleia Geral da categoria. 
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TRABALHADORES NA FLEDLAZ APROVAM 
MOBILIZAÇÃO DE CAMPANHA SALARIAL 
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Por que tanto segredo?
Bolsonaro impôs 
sigilo de 100 anos 
em 65 casos, entre 
eles as visitas que 
a primeira-dama 
recebeu no Palá-
cio do Alvorada, 
o processo das 
rachadinhas e sua 
carteira de vaci-
nação. A onda de 
sigilos começou 
quando o governo 
rejeitou pedidos 
feitos com base na 
Lei de Acesso à 
Informação. 

Transações suspeitas 
Alexandre de 
Moraes determi-
nou a quebra do 
sigilo bancário 
do principal aju-
dante de ordens 
de Bolsonaro, o 
tenente-coronel 
Mauro Barbosa. O 
ministro atendeu 
pedido da PF que 
investiga origem 
do dinheiro usado 
para pagar contas 
da família do pre-
sidente e se há uso 
de verba pública.

Programas alimentares 
sem verba

Os principais pro-
gramas de assis-
tência alimentar 
foram praticamen-
te extintos do Or-
çamento apresen-
tado pelo governo 
Bolsonaro para 
2023. Ações im-
portantes tiveram 
cortes que variam 
de 95% a 97% 
na verba prevista 
para o próximo 
ano, como o Ali-
menta Brasil.  
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Notas e recadosHora da decisão: Quem não cadastrou biometria 
poderá votar normalmente

Os celulares 
estão proibidos 

na cabine de 
votação. Eleitor 

pode levar a 
cola em papel 

Um dos assuntos 
que têm gerado 
dúvidas sobre as 

eleições deste ano é a 
biometria, sistema de 
identificação do eleitor 
por meio da impressão 
digital, que entrou em 
processo de implemen-
tação no Brasil em 2008. 
Quem ainda não cadas-
trou a biometria poderá 
votar normalmente no 
dia 2 de outubro. 

Até 2018 mais de 85 
milhões em todo o Brasil 
tinham feito o cadastro. 
Com a pandemia, e em 
atendimento ao Plano 
de Segurança Sanitária 
elaborado pelo TSE em 
parceria com o Ministério 
da Saúde, Fiocruz e os 
hospitais Albert Einstein 
e Sírio-Libanês, os cartó-
rios eleitorais suspende-
ram o cadastramento de 
novas biometrias até que 
a situação de emergência 
sanitária se regularize.

Desta forma, o voto 
continua sendo por meio 
dos procedimentos nor-
mais, ou seja, com apre-
sentação do título de 
eleitor impresso ou pelo 
digital para quem baixou 
o E-título, aplicativo do 
documento para celular. 
O voto pode ainda ser 
realizado sem o títu-

lo, desde que o eleitor 
saiba onde é sua zona 
eleitoral e apresente um 
documento com foto, 
de preferência o RG ou 
CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação). 

O objetivo da Justiça 
Eleitoral é colher a biome-
tria de 100% do eleitorado 
até as eleições de 2026.

Celulares 
O TSE (Tribunal Su-

perior Eleitoral) proibiu 
os eleitores de entrar nas 
cabines de votação com 
o celular, máquina fo-
tográfica, filmadoras e 
equipamentos de radio-
comunicação para garan-
tir o sigilo. 

A cola com os nomes 

e números dos candi-
datos está liberada. A 
votação será primeiro 
para deputado federal 
(4 dígitos), depois para 
estadual (5 dígitos), se-
nador (3 dígitos), go-
vernador (2 dígitos) e 
presidente (2 dígitos).

Com informações
 da CUT. 
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“Estamos 
intensificando as 
mobilizações dos 

trabalhadores 
em todas as 

empresas para 
pressionar 

uma mudança 
de atitude 

das bancadas 
patronais”

“É hora de 
recuperar o poder 

de compra, os 
trabalhadores 

não são um 
crediário para 

parcelar reajuste 
e vão à luta se for 

necessário”

Os trabalhadores na Fle-
dlaz, em Ribeirão Pires, 
na Movent Forjados e na 

Fasteel, em Diadema, aprovaram 
mobilização por avanços nas ne-
gociações de Campanha Salarial, 
por um reajuste digno e pela assi-
natura da Convenção Coletiva de 
Trabalho. 

Na Fledlaz, a assembleia foi 
realizada na manhã de ontem. O 
coordenador da Regional Ribei-
rão Pires e Rio Grande da Serra, 
Marcos Paulo Lourenço, o Mar-
quinhos, reforçou a importância 
da organização e da unidade 
dos trabalhadores na Campanha 
Salarial. 

“Estamos intensificando as 
mobilizações dos trabalhadores 
em todas as empresas na região, 
indiferente se é fábrica grande ou 
pequena, para pressionar uma 
mudança de atitude das banca-
das patronais. Estamos acabando 
setembro e precisam ter mais res-
peito com os trabalhadores e ter 
uma proposta decente, ninguém 
vai aceitar parcelamento de índi-
ce”, afirmou. 

O dirigente destacou que a 
FEM/CUT (Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT) deu 
prazo até sexta-feira para que os 
patrões apresentem uma propos-
ta que contemple os anseios dos 
trabalhadores. 

“Temos que ter um reajuste 
digno, os trabalhadores vão ao 
mercado e está tudo muito caro. 

TRABALHADORES NA FLEDLAZ, MOVENT FORJADOS E FASTEEL 
ESTÃO MOBILIZADOS PARA CAMPANHA SALARIAL 

Em assembleias, trabalhadores mostram disposição de luta caso não haja proposta 
aceitável para ser votada em Assembleia Geral 

Essa deflação nos últimos dois 
meses foi uma medida eleitoreira 
do governo, vai passar a eleição e 
isso não tem como se sustentar. 
Os patrões não podem tratar o 
reajuste salarial como se fosse 
uma prestação. Os trabalhadores 
estão preparados para ir à luta se 
for necessário”, defendeu.

Vote consciente
O CSE na Fledlaz, Reginaldo 

da Silva Miranda, contou que a 
assembleia teve uma aceitação 

muito boa pelos trabalhadores. 
“O pessoal reforçou a mobili-

zação de Campanha Salarial para 
conquistar o reajuste que a gente 
merece e para repor o poder de 
compra dos salários. Também 
foi importante para alertar que 
cada um pesquise em quem votar 
nas eleições, se o candidato ou 
candidata votou em defesa dos 
trabalhadores ou contra”, disse. 

Disposição de luta 
Os trabalhadores na Fasteel e 

na Movent Forjados, em Diade-
ma, aprovaram a disposição de 
luta em assembleias nos dias 22 e 
21, respectivamente. 

“Os trabalhadores nas duas 
empresas mostraram que estão 
mobilizados e unidos para buscar 
avanços na Campanha Salarial 
e disposição de luta se não tiver 
proposta para ser votada em 
Assembleia Geral da categoria”, 
afirmou o coordenador de área 
da Regional Diadema, Gilberto 
da Rocha, o Amendoim. 



BRASILEIRÃO
Hoje – 19h

Corinthians x Atlético-GO
Neo Química Arena

Hoje – 21h45

Atlético-MG x Palmeiras 
Belo Horizonte (MG)

PAULISTA FEMININO
Hoje – 15h

Santos x São Paulo
Vila Belmiro

Hoje – 19h

Ferroviária x EC São Bernardo
Araraquara

• Sem Balbuena, na seleção 
do Paraguai, e Raul Gusta-
vo, suspenso, a zaga titular 
do Corinthians deve ser 
Bruno Méndez e Gil, que 
ainda não atuaram juntos 
na temporada. 

• Endrick, que fez 16 anos 
em julho, poderá ser o mais 
jovem a ser relacionado 
pela equipe profissional do 
Palmeiras e terá nove meses 
para virar o mais jovem a 
marcar gol. 
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Tribuna Esportiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA CHESTERTON DO BRASIL EIRELI.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa CHESTERTON DO BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 01.724.535/0001-

78, com endereço na Av. Moinho Fabrini, 1235 JD. Independência, São Bernardo do Campo, CEP 09862-000, a participarem da Assembléia Específica, que será realizada no dia 30 
(trinta) de setembro de 2022, sexta-feira, às 09:00 horas da manhã, 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) discus-
são 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, 27 de setembro de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA HMC HYDRAULICS LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa HMC HYDRAULICS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 04.322.650/0001-04, com 

endereço na Rua Neuchatel, 255/257 - b. Suiço - São Bernardo do Campo, CEP 09663-020, a participarem da Assembléia Específica, que será realizada no dia 29 (vinte e nove) de setembro 
de 2022, quinta-feira, às 08:00 horas da manhã, 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. São 
Bernardo do Campo – SP, 27 de setembro de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”
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Decisão de 
paralisação 
por um dia foi 
tomada em 
assembleia 
com os 
trabalhadores 
na manhã de 
ontem.

Reunidos em as-
sembleia com 
o Sindicato na 

manhã de ontem, os 
trabalhadores na área 
de logística da Mer-
cedes decidiram pela 
paralisação do turno 
A em protesto contra 
a terceirização de todo 
o setor anunciada pela 
montadora. Os compa-
nheiros e companheiras 
também apoiaram a 
rejeição da proposta de 
PDV apresentada pela 
empresa de 10 salários. 

A paralisação foi 
motivada também por-
que a direção da fábrica 
se antecipou às negocia-
ções e chamou fornece-
dores para fazer estudos 
sobre a viabilidade da 
terceirização, o que o 
Sindicato classificou 

Trabalhadores na área de logística na 
Mercedes param contra terceirizações 
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como desrespeitoso. 
“A atitude da empre-

sa não foi respeitosa, 

uma negociação pres-
supõe achar caminhos. 
Agora vai depender 
muito da nossa união, 
organização e dispo-
sição. Precisamos dar 
uma resposta para a 
empresa, dizer que nos-
so emprego não será 
trocado por 10 salários. 
Só assim a Mercedes vai 
começar a perceber que 
é preciso fazer um de-
bate sério, para pensar 
de fato o futuro desta 
fábrica e o futuro dos 
nossos empregos”, afir-
mou o diretor executivo 
do Sindicato, Aroaldo 
Oliveira da Silva. 

“Esse é um grande 
desafio, uma questão 
bastante complexa, não 
podemos acelerar a ne-
gociação. É preciso fazer 
todo o mapeamento 
possível para tentar di-
minuir o impacto no 
setor. Não deve ser uma 
negociação curta, será 
uma luta árdua, vamos 
precisar do engajamen-
to de todos para sairmos 
vitoriosos”, completou o 

coordenador da repre-
sentação na Mercedes, 
Sandro Vitoriano. 

Política industrial 
“Este Sindicato roda 

o Brasil e o mundo para 
discutir política indus-
trial. A indústria no 
Brasil está acabando, e 
não é força de expressão. 
A indústria, além de ter 
uma cadeia de produção 
grande, muitos setores 
da economia dependem 
dela, como comércio e 
serviços. O agronegó-
cio não emprega essa 
multidão que vai ficar 
desempregada”, refor-
çou Aroaldo. 

Contrato 
prazo determinado 

Também ontem, os 
trabalhadores com con-
trato por prazo deter-
minado pelo período 
de dois anos, que se 
encerra no próximo 
dia 3, participaram de 
plenária no Sindicato. 
São 361 pessoas nessas 
condições. 
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