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Os trabalhadores vão decidir os rumos da Campanha Salarial Os trabalhadores vão decidir os rumos da Campanha Salarial 
na quarta-feira, 5 de outubro, às 18h, na Regional Diadema. na quarta-feira, 5 de outubro, às 18h, na Regional Diadema. 
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Pode X não pode
No dia da vota-
ção, o eleitor pode 
usar bandeira, 
broche e adesivo 
do partido. O 
que não pode á 
aglomerar com 
camisetas de par-
tidos, fazer boca 
de urna e distribuir 
brindes. Também 
não será permitido 
uso de celulares 
ou qualquer outro 
aparelho na cabi-
ne de votação. 

Disputa ao governo 
de SP

O candidato do 
PT, Fernando Had-
dad, segue estável 
à frente, segundo 
pesquisa do Ipec 
divulgada na últi-
ma terça-feira, 27. 
Haddad tem 34%, 
seguido de Tarcí-
sio de Freitas (Re-
publicanos), com 
24%, enquanto o 
atual governador 
Rodrigo Garcia 
(PSDB) tem 19%. 

Disputa presidencial 
Luiz Inácio Lula 
da Silva repete 
tendência de 
alta também na 
pesquisa Genial/
Quaest divulgada 
ontem. Lula subiu 
2 pontos em re-
lação à pesquisa 
anterior, e agora 
está com 46%. 
Bolsonaro ficou 
com 33% das in-
tenções de voto.  
A vantagem de 
Lula que era de 10 
pontos na semana 
passada, subiu 
para 13.
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Notas e recados

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 
dstma@smabc.org.br

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Você pode ter nascido 
na era do telefone fixo e 
TV aberta. Ao seu lado, 
já existe quem só conhe-
ça o celular e a internet. 
Esse poder imediato de 
acessar qualquer docu-
mento, vídeo ou áudio na 
palma da mão acelerou a 
propagação das notícias. 
E fatos novos sempre nos 
interessam, sejam bons 
ou ruins.

Essa ansiedade por fa-
tos novos, que faz alguns 

levarem o celular para 
qualquer lugar, até onde 
deveria estar descansan-
do, aumenta a necessi-
dade de alívio, que vem 
quando você toma ciência 
do fato, entende e o classi-
fica: isto não muda minha 
vida ou sim, muda.

Foi desta forma que 
vários canais de desin-
formação progrediram 
na direita: noticiam um 
fato aqui e outro ali que 
são verdades, com outros 

falsos (equivalências, juí-
zo de causa, ilações etc.) 
e, todos, com interesse em 
atacar o que eles chamam 
de ‘outro lado’. 

Sim, se você quer viver, 
cuidar da sua família e ter 
seus momentos de paz 
e tranquilidade, sempre 
há quem queira tirar sua 
paz, separar sua família 
e até mesmo te matar. Se 
você é uma pessoa corre-
ta, que tem sua vocação, 
profissão, seu cantinho 

e sua paz, sempre há na 
sociedade alguém que só 
quer destruir você.

Muitas mentiras irão 
surgir nesta última sema-
na das eleições. Questio-
ne, procure fontes fide-
dignas, não deixe men-
tiras sem resposta. Sua 
ansiedade, se for igual à 
minha, só vai ter alívio 
no domingo. Falta pou-
co. Vote para firmar sua 
posição e o mundo que 
você quer.

O QUE MUDA A VIDA

Ferramentaria da Volks completa 65 anos e Sindicato 
projeta o futuro 

Com a 
restruturação 

da área 
em 2012, 

trabalhadores 
discutiram 

investimentos, 
qualificação e 

competitividade

O Sindicato parti-
cipou do evento 
em comemora-

ção aos 65 anos de funda-
ção da ferramentaria da 
Volks, em São Bernardo, 
na segunda-feira, 26. 

O coordenador da re-
presentação na Volks, 
José Roberto Nogueira 
da Silva, destacou que 
foi a primeira vez que 
um representante dos 
trabalhadores teve fala 
no ‘mega diálogo’, que é 
a assembleia feita pela 
empresa nas áreas. 

“Falei em nome do 
Sindicato sobre a impor-

discutir a reestrutura-
ção da ferramentaria em 
2012, com investimentos 
de cerca de 30 milhões 
de euros em máquinas 
de última geração, sof-
twares avançados e que 
conversam com o mundo 
Volks, o que permite a ex-
portação de ferramentas”, 
afirmou.  

“Além disso, discuti-
mos empregos, investi-
mentos em qualificação 
dos trabalhadores, inter-

câmbio com a Alemanha 
e a efetivação de alunos e 
alunas do Senai na ferra-
mentaria. Isso deu con-
dições para que a ferra-
mentaria da Anchieta se 
tornasse forte, competiti-
va, sempre pensando no 
futuro”, ressaltou.  

No total de investimen-
tos foram sete máquinas 
de última geração, entre 
elas quatro de grande por-
te para usinagem de ferra-
mentas de estampagem.

tância dos investimentos 
e de como foi assertivo 
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Os Metalúrgicos do ABC 
convocam toda a cate-
goria para a Assembleia 

Geral de Campanha Salarial que 
será realizada na próxima quar-
ta-feira, 5, às 18h, em frente à Re-
gional Diadema (Av. Encarnação, 
290). Na ocasião os trabalhadores 
vão definir os rumos da Campa-
nha Salarial, que é negociada pela 
FEM/CUT (Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT) com 
as bancadas patronais. 

O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, destacou a im-
portância do comparecimento de 
todos. “A participação de todos 
os trabalhadores e trabalhado-
ras é muito importante porque 
só com a nossa demonstração 
de unidade e luta vamos fazer 
com que os patrões revejam suas 
posições, parem com choradeira 
e façam uma proposta decente. 
Caso contrário, temos que estar 
preparados para fazer a luta que 
for necessária para buscarmos 
um bom reajuste. Tudo isso será 
decidido na assembleia geral”.

O coordenador de São Ber-
nardo, Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho, destacou que é hora de 
definir os rumos. “Após quatro 
meses de negociação os patrões 
insistem em apresentar propostas 
que não condizem com a reali-
dade que a classe trabalhadora 

TRABALHADORES ESTÃO CONVOCADOS 
PARA DECIDIR RUMOS DA CAMPANHA SALARIAL 

Atividade será na rua, em frente à Regional Diadema, na próxima quarta-feira, 5

“Só com a 
demonstração 
de unidade e 
luta vamos 
fazer com que 
os patrões 
revejam suas 
posições e 
façam uma 
proposta 
decente"

“Estamos 
convocando 
todos para 
fazermos 
uma grande 
assembleia 
e definir 
os rumos 
da nossa 
Campanha 
Salarial”

está vivendo. Por isso estamos 
convocando todos para fazermos 
uma grande assembleia e definir 
os rumos da nossa Campanha 
Salarial. A presença de todos e 
todas é de extrema importância. 
Juntos somos mais fortes!”. 

O coordenador da Regional 
Diadema, Antônio Claudiano da 
Silva, o Da Lua, também reforçou 

o chamado. “Chegou a hora 
de o trabalhador se posicionar 
diante de tantas dificuldades 
que os patrões vêm colocando 
durante toda a negociação e 
agora temos assembleia mar-
cada para definir os rumos da 
Campanha Salarial. Se será com 
proposta possível de aprovar ou 
com encaminhamento de luta. 

A categoria sempre compareceu 
e é preciso comparecer em mas-
sa para que a gente possa fazer 
uma assembleia grande de rua”, 
afirmou. 

O coordenador da Regional 
Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, Marcos Paulo Lourenço, o 
Marquinhos, ressaltou a neces-
sidade de mostrar unidade. “É 
muito importante a participação 
dos metalúrgicos do ABC por 
toda a história que essa categoria 
tem nas lutas. Este é um ano mui-
to importante para a classe traba-
lhadora e a classe metalúrgica. Os 
patrões resolveram se unir, nada 
mais correto do que os trabalha-
dores estarem unidos em uma só 
voz para dar o encaminhamento 
na Campanha Salarial”. 

Juntos pela reconstrução
O tema da Campanha Sa-

larial deste ano é “Juntos pela 
Reconstrução dos Direitos, dos 
Salários, da Democracia e do 
País”. Os eixos são: reposição da 
inflação, aumento real, valori-
zação dos pisos, valorização da 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
manutenção dos direitos e a rein-
dustrialização do país. A pauta 
foi aprovada em 6 de maio pelos 
Metalúrgicos do ABC e entregue 
aos representantes das bancadas 
patronais em 3 de junho.

fotos: adonis guerra



• Tite pediu punições por 
ato racista da torcida na 
vitória por 5 a 1 contra a 
Tunísia. “No futebol não 
vale tudo. Estádio não é 
lugar para fazer o que se 
quer”. 

• A lista com até 55 nomes 
para a Copa do Mundo 
deverá ser enviada até dia 
21. A previsão de anúncio 
da lista oficial com 26 jo-
gadores da seleção é em 
7 de novembro. 

• O São Paulo deve fazer 
hoje o primeiro treino na 
Argentina em busca do 
segundo título na Sul-Ame-
ricana contra o Indepen-
diente del Valle no sábado. 

• Rafinha, camisa 13 do 
São Paulo no Brasileirão, 
ganhou espaço nos últimos 
treinos e pode ser opção 
para a final da Sul-Ame-
ricana na lateral direita. 
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Presidente 
e diretores 
entregam 

Tribuna 
na mão e 

conversam 
sobre eleições 
e Campanha 

Salarial 

O presidente do 
Sindicato, Moi-
sés Selerges, e 

diretores da executiva 
dos Metalúrgicos do 
ABC estiveram na Mah-
le, em São Bernardo, na 
madrugada de ontem, 
para entregar Tribuna na 
mão dos trabalhadores 
e conversar sobre temas 
fundamentais para a 
classe trabalhadora. 

Entre os assuntos de 
destaque estiveram as 
eleições no domingo, 2 
de outubro, e a impor-
tância de eleger candida-
tos que estão ao lado dos 
trabalhadores. Também 
trataram da Campanha 
Salarial, com prazo até 
amanhã para que as ban-
cadas patronais façam 
uma proposta que possa 
ser colocada em aprecia-
ção pelos trabalhadores 
(confira a convocação 

“Além disso, tam-
bém fortalece o nosso 
trabalho da represen-
tação no dia a dia, com 
mais subsídios para 
fazer o debate no chão 
de fábrica”. 

O CSE Cícero Alves 
Brito Irmão, o Assaré, 
contou que os traba-
lhadores ficaram muito 
felizes com a presença 
da executiva. “É muito 
importante manter essa 
proximidade com os 
trabalhadores na base, 
isso mostra o quanto 
somos unidos e orga-
nizados. O diálogo é 
fundamental para cada 
vez mais fortalecer a 
luta dos trabalhadores. 
Isso também nos forta-
lece no chão de fábrica 
na representação dos 
trabalhadores”, disse. 

Políticas industriais
Pereira reforçou ain-

da a luta do Sindicato 
em defesa de uma polí-
tica industrial nacional 
para o desenvolvimen-
to e a geração de em-
pregos. “Estamos em 
uma crise econômica e 
política, além da crise 
na Europa e de falta de 
componentes. Quando 
falta um componente, 
toda a cadeia é afetada 
diretamente e a produ-
ção para. É urgente que 
o país tenha políticas em 
defesa da indústria e dos 
empregos”, defendeu.   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS SOBRE A DATA-BASE E A CAMPANHA SALARIAL EM 
TODOS OS GRUPOS, À EXCEÇÃO DAS MONTADORAS. 

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, por seu presidente Moisés Selerges Junior, no uso das atribuições previstas no seu estatuto e na legislação, convoca os trabalha-
dores e as trabalhadoras na categoria (área produtiva, área mensalista, em trabalho presencial e também em trabalho remoto ou à distância, associados e não associados à entidade), à 
exceção daqueles nas montadoras, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 05 de outubro de 2022, quarta-feira, de maneira presencial, no seguinte 
horário: às 17h30, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade mais um dos trabalhadores e das trabalhadoras interessados, ou não alcançado referido quórum, 
por qualquer número em segunda convocação, que deverá realizar-se trinta minutos após o horário designado para a primeira, ou seja, às 18 horas. O local para realização da assembleia é 
na sede regional da entidade, na AV. Avenida Encarnação, nº 290, CEP: 09960-480, Piraporinha,  Diadema, SP,  e a ordem do dia é a seguinte: 1) Discussão e deliberação sobre a data-base 
de 2022 e a campanha salarial; 2) Discussão e deliberação sobre as negociações coletivas com as bancadas patronais e propostas eventualmente apresentadas pelos setores econômicos; 3) 
Discussão e deliberação sobre encaminhamentos relativos à campanha salarial como, mas não unicamente, a continuidade das negociações, deflagração de paralisação das atividades por 
tempo indeterminado ou outros; 4) Autorização para a diretoria do Sindicato celebrar convenções coletiva de trabalho e/ou aditamentos junto à Federação Estadual dos Metalúrgicos no 
Estado de São Paulo,  a FEM/CUT e aos setores econômicos, se aprovadas propostas ou quando  atingidos parâmetros de negociação fixados na assembleia; 5) 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 e das 
trabalhadoras,  sindicalizados ou não, na categoria; 6) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na categoria abrangidos pela assembleia. São Bernardo do Campo, 29 de setembro 
de 2022.  Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

Diretoria executiva dialoga com trabalhadores na Mahle fotos: divulgação
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para a Assembleia Geral 
da categoria na pag. 3 e 
no edital). 

O coordenador do 
CSE na Mahle, Marce-
lo Pereira dos Santos, 
destacou que a presença 
da diretoria executiva 
fortalece as lutas dos 
trabalhadores. “O dia 
estava chuvoso e frio, 
mas os trabalhadores re-

ceberam bem a diretoria. 
Essa presença junto da 
base ajuda a mobilizar os 
trabalhadores. Estamos 
em plena Campanha Sa-
larial, com dificuldades 
de avançar na mesa de 
negociação e são os tra-
balhadores mobilizados 
que podem pressionar e 
fortalecer a negociação”, 
afirmou. 


