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Dirigentes entregaram 
a Tribuna e trataram 

de temas como a 
Campanha Salarial e 
políticas industriais. 
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DIREÇÃO DIALOGA COM 
TRABALHADORES NA B.GROB
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Piso da 
Enfermagem

A Câmara dos 
Deputados apro-
vou PL Comple-
mentar que via-
bilizará o paga-
mento do Piso 
da Enfermagem. 
O projeto prevê 
remanejamento 
de R$ 2 bilhões 
dos fundos de 
saúde e assistên-
cia social para 
instituições pri-
vadas sem fins 
lucrativos que 
mantenham con-
vênio com SUS. 
 

Tira do ar
O Tribunal Su-
perior Eleitoral 
determinou que 
a campanha de 
Bolsonaro tire do 
ar propaganda 
em que chama 
Lula de "corrup-
to" e "ladrão". 
Ele determinou 
ainda que a co-
ligação do pre-
sidente seja mul-
tada no valor de 
R$ 50 mil cada 
vez que a peça 
seja divulgada.
 

Sem trabalho 
e renda

Quase 39 mi-
lhões de brasi-
leiros sobrevi-
vem de auxílios 
e benefícios. 
Apesar do IBGE 
dizer que a taxa 
de desemprego 
caiu, 82% dos 
eleitores se pre-
ocupam com a 
falta de vagas 
no mercado de 
trabalho. 
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Notas e recados

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

formacao@smabc.org.br
Departamento de

Formação

Nosso país tem um lon-
go histórico de autoritaris-
mo das elites contra a livre 
participação política do 
povo. Durante a chamada 
“República Velha” (1889-
1930), predominou o cha-
mado “voto de cabresto”, 
quando os coronéis, como 
eram chamados os chefes 
locais, controlavam o voto 
dos eleitores.

Com a expansão da 
industrialização a partir de 
1930, a classe trabalhadora 
foi crescendo rapidamente 
e, com isso, aumentando a 

sua influência política. As 
elites amedrontadas com as 
demandas dos trabalhado-
res por mais direitos e mais 
democracia, apoiaram o 
golpe militar em 1964 in-
terrompendo o ciclo de 
mobilização popular no 
campo e na cidade de 1945 
a 1964.

As lutas populares res-
tabeleceram a democracia 
em nosso país à custa de 
muitas prisões, persegui-
ções e mortes. Uma nova 
Constituição foi promul-
gada em 1988 e, no ano se-

guinte, tivemos a primeira 
eleição presidencial desde a 
ditadura militar. Em 2016, 
mais uma vez, os trabalha-
dores foram vítimas de um 
golpe com o impeachment 
forjado contra a presidenta 
Dilma e as falsas acusações 
contra o ex-presidente Lula 
que o impediram de dispu-
tar as eleições em 2018.

Nestas eleições, alguns 
empresários estão fazendo 
uso indevido do seu poder 
econômico, praticando 
assédio eleitoral.  O Minis-
tério Público do Trabalho, 

desde agosto, já registrou 
173 denúncias de diversas 
naturezas como coação, 
ameaças e ofertas de bene-
fícios para que os trabalha-
dores votem na reeleição 
do atual presidente. 

A liberdade de expres-
são e de escolha política do 
povo é um direito inviolá-
vel. A democracia, que foi 
duramente conquistada, é 
o nosso maior patrimônio, 
por isso, não aceitaremos 
que ela seja atacada por 
aqueles que se julgam es-
tarem acima da lei.  

ASSÉDIO ELEITORAL: UM CRIME CONTRA A DEMOCRACIA E O POVO

Denuncie o assédio eleitoral de forma anônima

Sindicato 
disponibiliza 
o WhatsApp 

(11) 91737-7029 
para receber as 

informações 

Com o aumento do 
assédio eleitoral 
feito por patrões, 

o Sindicato disponibiliza 
o número de WhatsApp 
(11) 91737-7029 para 
receber denúncias, que 
podem ser feitas de forma 
anônima e por qualquer 
trabalhador, mesmo que 
não seja da base. O núme-
ro de telefone que saiu na 
edição anterior deve ser 
desconsiderado. 

Se o denunciante ti-
ver imagens, e-mails ou 
testemunhas que ajudem 
a comprovar o assédio 
e/ou ameaça também é 
importante disponibili-
zar. As denúncias serão 
encaminhadas ao MPT 
(Ministério Público do 
Trabalho) e o Sindicato 
também atuará direta-
mente no caso.

Outros meios são fazer 
a denúncia pelo portal 
da CUT (cut.org.br), que 
já recebeu mais de 60 
casos, e pelo site do MPT 
(mpt.mp.br), com 173 
denúncias registradas e 83 

procedimentos abertos de 
patrões fazendo ameaças 
de demissões, corte de 
salários ou oferecendo 
dinheiro para que votem 
no seu candidato. 

O presidente do TSE 
(Tribunal Superior Elei-
toral), Alexandre de Mo-
raes, disse ontem que vai 
discutir com o Ministério 
Público meios de combate 
ao assédio eleitoral. O 
presidente da CUT, Sérgio 
Nobre, e representantes 

das demais centrais, esti-
veram com o presidente 
do TSE no último dia 27 
para tratar de segurança 
e tranquilidade nas elei-
ções.

Entre os casos o MPT 
pediu R$ 10 milhões de 
indenização contra a co-
ação eleitoral feita pela 
empresa Stara, no Rio 
Grande do Sul. O empre-
sário Maurício Lopes Fer-
nandes, no Pará, filmado 
coagindo trabalhadores 

e oferecendo R$ 200 em 
troca de votos em seu 
candidato, foi multado 
em R$ 150 mil. 

Também no Rio Gran-
de do Sul, o MPT ajuizou 
ação contra o empresário 
e vereador Aldo Mene-
gheti (MDB), que discur-
sou na Câmara Municipal 
que iria “fechar seu negó-
cio” e “ser ruim” com os 
trabalhadores caso seu 
candidato a presidente 
não for reeleito. 

DENUNCIE AO SINDICATO! 
ASSÉDIO ELEITORAL É CRIME!

(11) 91737-7029
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Na manhã de ontem, a 
direção executiva dos 
Metalúrgicos do ABC 

estava na porta da B.Grob, em São 
Bernardo, entregando a Tribuna 
em mãos aos trabalhadores e dia-
logando sobre Campanha Salarial 
e desafios do setor de máquinas.

O coordenador de São Ber-
nardo, Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho, avaliou a ação como 
muito positiva e lembrou que 
essa aproximação entre Sindi-
cato e trabalhadores deve ser 
sempre cultivada. 

“Mais uma vez fomos muito 
bem recepcionados pelos com-
panheiros e companheiras na 
Grob, isso reforça cada vez mais 
que a diretoria do Sindicato deve 
estar sempre presente e próxima 
aos trabalhadores. E, claro, os 
trabalhadores também devem 
estar próximos ao Sindicato. 
Estar nas portas de fábrica é uma 
iniciativa muito assertiva, e os 
trabalhadores reconhecem isso”. 

Preocupações
O CSE na fábrica, Aurélio 

Camargo Lopes, agradeceu a 
presença de todos e lembrou a 
necessidade do diálogo sobre a 
recuperação do setor e a preo-
cupação de todos com a Cam-
panha Salarial. 

“Os trabalhadores foram 
bastante receptivos. Tivemos 
também a oportunidade de 
esclarecer algumas dúvidas em 
relação à Campanha Salarial. 
De um modo geral foi bastante 
produtiva a atividade”. 

DIREÇÃO DO SINDICATO ENTREGA TRIBUNA NA B.GROB 
E DIALOGA SOBRE OS DESAFIOS DO SETOR DE MÁQUINAS

Dirigentes também conversaram com os trabalhadores sobre a Campanha Salarial. 
A empresa integra o G2, ainda sem acordo 

“Isso reforça 
cada vez 

mais que a 
diretoria do 

Sindicato deve 
estar sempre 

presente e 
próxima aos 

trabalhadores”

“Tivemos 
também a 

oportunidade 
de esclarecer 

algumas 
dúvidas em 

relação à 
Campanha 

Salarial”

Grupo 2
A B.Grob integra o G2, que 

até o fechamento desta edição da 
Tribuna ainda não tinha acordo 
com a FEM/CUT (Federação 
Estadual dos Metalúrgicos da 
CUT) e seguia em negociação. 
“Informamos aos companheiros 
e companheiras que as tratativas 
estão difíceis, que é preciso em-
penho de todos, e caso não haja 

proposta que chegue ao que os 
outros grupos já chegaram será 
protocolado aviso de greve”, 
reforçou o CSE. 

Até o momento, cerca de 23,5 
mil metalúrgicos do ABC estão 
contemplados com acordos de 
Campanha Salarial, com reajuste 
de 9% e renovação das cláusulas 
sociais por meio da Convenção 
Coletiva de Trabalho. 

Retomada do setor
Os dirigentes aproveitaram a 

oportunidade para estabelecer 
um breve contato com o gerente 
jurídico da empresa, responsável 
pelas relações trabalhistas, com 
o objetivo de retomar conversas 
sobre o setor de máquinas e a 
situação da empresa frente às 
novas tecnologias como a mo-
bilidade elétrica. 

fotos: adonis guerra



LIBERTADORES 
FEMININA
Hoje – 19h15

Palmeiras x Libertad Limpeño 
Equador

Domingo – 19h15

Always Ready x Corinthians
Equador

Segunda – 17h

Ind. Dragonas x Palmeiras
Equador

BRASILEIRÃO
Amanhã – 19h

Goiás x Corinthians
Goiânia (GO)

Domingo – 16h

Palmeiras x São Paulo 
Allianz Parque

Segunda – 20h

Bragantino x Santos 
Bragança Paulista (SP)
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Divulgue 
seu evento 
ou arte na 

tribuna

Quem escreve poemas 
ou desenha e quer ter 
seu trabalho publicado 
na edição de sexta-feira 
também pode entrar em 
contato ou procurar o 
representante na fábrica. 

Envie nome, empresa em que 
atua, tipo de apresentação 

cultural, local, data, horário, 
preço do ingresso e imagem de 

divulgação do seu evento para

Whatsapp: 99965-9532

DiaDema

Feira literária
A primeira edição da Flid (Feira Literária 

de Diadema) que começou ontem vai até sábado, 
das 9h às 22h. A programação diversificada conta com a presença 
de três importantes escritores: os jornalistas Xico Sá e Fernando 
Morais e Ferréz, considerado um dos mais importantes nomes da 
chamada literatura marginal. Confira programação completa no 
site da prefeitura diadema.sp.gov.br. Centro Cultural Daidema. 
Rua Graciosa, 300, Centro. 

São BernarDo 

teatro 
Inspirado no ataque terrorista homofóbico que 

aconteceu no Bar Pulse, em Orlando (EUA), em 2016, o 
espetáculo “Golondrina” chega aos palcos do ABC. A his-
tória apresenta o personagem Ramón (Luciano Andrey), 
sobrevivente de um ataque homofóbico, e Amélia (Tania 
Bondezan), uma severa professora de canto, que perdeu seu 
filho para a intolerância e preconceito. Hoje e amanhã, às 
21h. Teatro Elis Regina. Av. João Firmino, 900 – Assunção. 
Ingressos R$ 50 e R$ 25 (meia entrada ou promocional)

mauá

exposição 
A prefeitura de Mauá traz à cidade a exposição 'Fé na 

Máscara', sobre religiosidade e caos social. A mostra promove 
reflexões a respeito do cotidiano brasileiro dos últimos anos e 
traz um olhar sobre a sociedade em tempos de pandemia. Os 
quadros que compõem a exibição foram pintados pela artista 
plástica Nanete Azevedo, de 78 anos, natural de Campina Grande 
(Paraíba). De terça a domingo, das 9h às 18h, até 30 de outubro. 
Pinacoteca (saguão do Teatro Municipal). Rua Gabriel Marques 
353, Vila Noêmia. 

Eleição de Cipa na Autometal
Os companheiros na Autometal, em Diadema, elegem nos dias 17 e 18 seus representantes da Cipa. Vote em Carlos Alberto Vieira 

da Silva, o Turista, na injeção; Wellington Manoel de Lima, o Mineiro do almoxarifado e Rosenildo Ronald Resende Torres, o Alemão 
do retoque no 2° turno injeção. Eles são apoiados pelo Sindicato, comprometidos e bem preparados para defender as condições de 
saúde e segurança dos trabalhadores.


