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Hoje a Comissão de Fábri-
ca na Volks comemora 
40 anos na defesa dos di-

reitos dos trabalhadores. A posse 
da 1ª Comissão eleita ocorreu em 
25 de outubro de 1982, após um 
processo de luta que representa 
um marco histórico de conquistas 
da categoria.

O diretor administrativo do 
Sindicato e CSE na Volks, Welling-
ton Messias Damasceno, destacou 
que a Comissão nasceu da vonta-
de dos trabalhadores se organiza-
rem e terem a representação mais 
próxima de si. 

“Além da missão de represen-
tar os trabalhadores e trabalha-
doras e lutar por melhorias das 
condições de trabalho, a Comissão 
nasceu também como instrumen-
to de luta e transformação social. 
O Sindicato antes disso ficava 
fora da fábrica, com a conquista, 
a Comissão passa a ser um agente 
no dia a dia, discutindo melho-
rias nas condições trabalhistas, 
financeiras, pautando direitos e 
investimentos a partir da realidade 
do chão de fábrica”, completou. 

Comissão 
combativa e resistente 

O coordenador da represen-
tação, José Roberto Nogueira da 
Silva, o Bigodinho, reforçou a 
importância da data. “São 40 anos 
de uma Comissão de Fábrica com-
bativa e muito resistente, 40 anos 
que deram condições para que 

COMISSÃO FÁBRICA NA VOLKS COMPLETA HOJE 40 ANOS 
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avançássemos e entendêssemos a 
importância de discutir grandes 
reestruturações como a automa-
tização e novos investimentos. 
Foi esse olhar da representação 
e a organização forte no local 
de trabalho que possibilitaram 
manter uma fábrica desse porte 
na nossa região e negociações com 
acordos coletivos de logo prazo. 

Fazer parte dessa história é muito 
gratificante”, completou 

História 
Em 1981, com claro objetivo 

de enfraquecer o protagonismo 
do Sindicato entre os trabalha-
dores na Volks, a gerência da em-
presa tomou a iniciativa de criar 
uma Comissão de Representantes 
independente do Sindicato.

Isso ocorreu justamente no 
período em que este se encontrava 
sob intervenção do Ministério do 
Trabalho. A direção da fábrica não 
escondeu a intenção de prosseguir 
com sua postura antissindical, já 
demonstrada na greve de 41 dias 
em 1980.

A direção do Sindicato não 
aceitou essa arbitrariedade, mobi-
lizou os trabalhadores na fábrica e 
buscou solidariedade internacio-
nal com os trabalhadores alemães 
por meio do IG Metall, o Sindicato 
Nacional dos Metalúrgicos da 
Alemanha, além de denunciar a 
opressão da empresa nas diversas 
mídias. O desfecho dessa luta foi 
a vitória dos trabalhadores que 
conquistaram o direito de eleger 
seus representantes de forma 
independente sem a interferência 

da empresa.
O processo eleitoral se deu de 

forma um pouco tensionada, em 
função da interferência da gerên-
cia, que insistiu em apoiar alguns 
nomes na eleição da Comissão de 
Fábrica. Apesar disso, as eleições 
transcorreram normalmente. Os 
representantes apoiados pelo Sin-
dicato conquistaram ampla vitória 
elegendo 21 candidatos de um 
total de 24 membros. No dia 25 de 
outubro de 1982 foi empossada a 
Comissão de Fábrica dos Traba-
lhadores na Volks, representando 
mais um grande marco na história 
de conquistas da categoria.

Com informações do Departa-
mento de Formação do Sindicato

Novo logo 
A Comissão de Fábrica na 

Volks promoveu este ano um con-
curso para escolha do novo logo. 
A eleição foi feita no mês passado.  
A arte, elaborada pelo trabalha-
dor na Montagem Final, Felipe 
Oliveira Dias, tem como marca 
os tijolinhos que caracterizam a 
parte externa da fábrica, represen-
ta diversidade pela cor das mãos 
levantadas, além de fazer alusão às 
votações em assembleia.
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Câmara de Santo André realiza homenagem pelas 
quatro décadas da representação

Sessão solene 
foi iniciativa 
do mandato 
do vereador 

Wagner Lima 
e reuniu 

representantes 
e militantes que 

construíram 
a história da 

Comissão  

Em comemoração aos 40 
anos da Comissão de Fá-
brica dos trabalhadores na 

Volks, o mandato do vereador 
Wagner Lima (PT) organizou 
uma sessão solene na noite de 
quarta-feira, 19, na Câmara de 
Santo André. 

Trabalhador na Volks por 27 
anos, Wagner Lima homenageou 
os que passaram pelos 40 anos 
da Comissão de Fábrica. “Todos 
construíram essa história bonita 
que fez com que trabalhadores e 
trabalhadoras não só na Volks, 
mas no ABC pudessem ter uma 

vida melhor. Se hoje estou verea-
dor, foi pela organização no local 
de trabalho e a militância que 
acreditou que podemos construir 
uma sociedade melhor, mais jus-
ta e democrática”, afirmou. 

O vice-presidente do Sindica-
to, Carlos Caramelo, falou sobre 

a importância de comemorar e 
relembrar a história. “A respon-
sabilidade do nosso Sindicato é 
nacional e internacional na busca 
por uma sociedade mais igual e 
fraterna, é isso que nos move e 
nos orienta. Hoje estamos aqui 
porque tivemos muitos repre-
sentantes e anônimos que pavi-
mentaram o caminho nesses 40 
anos de luta e é nossa obrigação 
entregar o bastão ainda melhor 
para quem vier”, defendeu. 

Homenagem
O ex-presidente dos Metalúr-

gicos do ABC, Wagner Santana, 
o Wagnão, foi homenageado na 
sessão e falou sobre a conquista 
do princípio da previsibilidade e 
do equilíbrio da relação capital e 
trabalho. 

“A primeira vitória que tive-
mos foi tirar o poder que a fábrica 
tinha sobre as nossas vidas, equi-
librar as relações, ser respeitado, 
já que o salário que ela nos paga 
é resultado de uma troca, um 
negócio. É dar condições de cada 
um prever a vida, se planejar, ter 
casa e dar educação aos filhos a 
partir do trabalho. Tivemos que 
aprender isso com o sacrifício de 
vários companheiros para poder 
comemorar hoje 40 anos de luta 
e resistência”, explicou. 

Unidade para avançar
A CSE na Volks, Rosimeire 

Conceição, a Rosi, falou sobre a 
importância de ter um Sindicato 
forte que luta pelos trabalhadores. 
“Sabemos como é a vida dos tra-
balhadores, o quanto passamos 
por momentos difíceis, sofremos 
com a ditadura e não queremos 
isso de novo. Na pandemia per-
demos mais de 687 mil pessoas 
no país com esse presidente, so-
fremos junto com trabalhadores 
que perderam entes queridos. 
Precisamos nos unir e lutar por 
um povo que está necessitado, 
que precisa de carinho, apoio e 
avanços na sociedade”. 

Solano Trindade
As crianças e os jovens atendi-

dos pelas oficinas do Centro Cul-
tural Francisco Solano Trindade 
se apresentaram na atividade.

São Bernardo
Hoje, às 18h30, haverá sessão 

solene em homenagem aos 40 
anos da Comissão de Fábrica na 
Volks, de autoria da vereadora 
Ana Nice (PT), na Câmara de 
São Bernardo (Praça Samuel 
Sabatini, 50).

terça-feira, 25 de outubro de 2022 .3



• Se vencer hoje, o Palmei-
ras pode ser campeão do 
Brasileirão nesta rodada se 
contar amanhã com empa-
tes ou derrotas dos jogos do 
Inter e do Corinthians. 

• Na busca pela classifica-
ção para a Libertadores, o 
Santos terá três jogos fora 
de casa e dois confrontos 
diretos para ficar no G-8 
do Brasileirão. 

terça-feira, 25 de outubro de 20224.

Tribuna Esportiva
fotos: divulgação

Roda de conversa sobre saúde da mulher será amanhã, às 10h

Atividade 
integra o 
Outubro 

Rosa, mês de 
prevenção e 
combate ao 

câncer de 
mama

A Comissão das 
Metalúrgicas do 
ABC convida to-

das as companheiras da 
base e também de outras 
categorias a participarem 
de atividade amanhã, às 
10h, no Sindicato, sobre 
saúde integral da mulher. 
A roda de conversa inte-
gra o Outubro Rosa, mês 
de prevenção e combate 
ao câncer de mama, e 
será um momento de 
tirar dúvidas das traba-
lhadoras sobre saúde da 
mulher. 

Participa da atividade 
Maria Claudia Vilela, 
enfermeira especialista 
em saúde da família e 
saúde pública, diretora 
geral do Quarteirão da 
Saúde e coordenadora 
da Atenção Especializada 
em Diadema. 
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Em pleno período 
eleitoral, e com claro in-
teresse eleitoral, o atual 
governo brasileiro deci-
diu soltar um gigantes-
co pacote de estímulo 
à economia, buscan-
do compensar o fraco 
desempenho de todo 
o mandato: saque ex-
traordinário do FGTS, 
antecipação do 13º sa-
lário para aposentados 
e pensionistas, vale gás, 
vale caminhoneiro, vale 
taxista e aumento para 
R$ 600 no Auxílio Brasil, 
sem contar a redução 
artificial e temporária 
do preço dos combustí-
veis. Desde agosto, início 

da campanha eleitoral, 
foram cerca de R$ 21 
bilhões adicionais aos 
beneficiários desses pro-
gramas.

Mas o avanço forçado 
da economia já mostra 
que não tem sustenta-
ção. O nível de atividade 
econômica do país regis-
trou queda de 1,13% em 
agosto na comparação 
com julho, de acordo 
com o IBC-BR (Índice 
de Atividade Econômica 
do Banco Central), usado 
como prévia do PIB.

O mau desempenho 
da economia brasileira 
não pode ser creditado 
à pandemia. De acordo 

com o FMI (Fundo Mo-
netário Internacional), 
o Brasil ocupa a 32ª po-
sição num ranking de 
crescimento econômico 
de 50 países, nos últimos 
três anos. O PIB brasi-
leiro cresceu em média 
0,59% ao ano, enquanto 
a média mundial foi de 
1,54%.

É neste contexto que 
o ministro Paulo Guedes 
revelou um plano para 
mudar o reajuste do salá-
rio mínimo, deixando de 
atualizá-lo pela inflação, 
e na prática congelando 
o seu valor. A tentativa 
de “comprar” votos por 
meio das benesses rela-

tadas pode então trazer 
uma fatura a ser paga por 
pelo menos 80 milhões 
de trabalhadores, ativos 
ou aposentados, que tem 
sua remuneração com 
base no salário mínimo. 
Salário mínimo que por 
sinal, está entre os dois 
valores mais baixos em 
uma lista de 31 países 
publicada pela OCDE, à 
frente apenas do Méxi-
co. Apenas uma rever-
são completa da política 
econômica, com a va-
lorização do consumo 
das famílias e do salário 
mínimo, poderá impedir 
que a precarização seja 
ainda pior do que hoje.  

Ao cavalo dado, que olhemos os dentes

BRASILEIRÃO 
Hoje – 21h45

Flamengo x Santos 
Rio de Janeiro 

x

x

BRASILEIRÃO
Hoje – 21h45

Athletico-PR x Palmeiras 
Curitiba (PR)

EDITAL DE C ONVO CAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL 
DOS TRABALHADORES NA EMPRESA 
ZEMA ZSELICS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC convoca todos os trabalhadores da 
empresa ZEMA ZSELICS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o número 57.490.906/0001-59, com 
endereço na Estrada do Capivari, nº 741, Bairro 
Capivari, São Bernardo do Campo, São Paulo, 
CEP: 09838-900, a participarem da Assembleia 
Específica, que será realizada, nas dependências 
da empresa, no dia 26 (vinte e seis) de outubro 
de 2022, quarta-feira, às 07 horas da manhã. 
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, 24 de outubro de 2022. Moisés 
Selerges Júnior. Presidente.”


