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Empresa em Diadema demitiu um CSE na 
última segunda-feira. Metalúrgicos do 
ABC também vão cobrar posição sobre 

futuro dos empregos e da empresa
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Governo de transição
Lula teve ontem 
uma série de 
reuniões em 
Brasília. O pre-
sidente eleito se 
encontrou com 
o presidente da 
Câmara dos De-
putados, Arthur 
Lira, o líder do 
Senado, Rodrigo 
Pacheco, com os 
presidentes do 
STF, Rosa We-
ber, e do TSE, 
Alexandre de 
Moraes. 

Atos financiados
Empresários 
bolsonaristas 
financiaram os 
atos antidemo-
cráticos. É o 
que afirmam as 
procuradorias de 
Justiça dos esta-
dos de SP, SC e 
ES, a partir de 
investigações so-
bre os bloqueios 
nas estradas e 
as manifestações 
diante de quar-
téis das Forças 
Armadas. 

Por que agora?
Nove dias após 
a derrota do pai, 
Jair Bolsona-
ro, no 2º turno 
da eleição, o 
senador Flávio 
Bolsonaro (PL-RJ) 
e o deputado 
federal Eduardo 
Bolsonaro (PL-SP) 
foram à embai-
xada da Itália 
em Brasília para 
agilizar o pro-
cesso de obten-
ção de cidadania 
do país europeu.
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Inscrições para cursos em parceria com o Senai 
vão até amanhã 

Acesse smabc.
org.br/escola 
e confira os 

requisitos e o 
passo a passo 

da inscrição 

A Escola Livre para 
Formação Inte-
gral “Dona Lin-

du” está com inscrições 
abertas até amanhã para 
os cursos em parceria 
com o Senai de auxiliar 
administrativo e leitura 
interpretação de desenho 
com metrologia. A novi-
dade é a turma das 18h 
às 21h para o curso de 
auxiliar administrativo. 

Podem participar só-
cios do Sindicato, seus 
dependentes, sócios de 
outras categorias e de-
sempregados. As inscri-
ções são feitas somente 
pelo site smabc.org.br/
escola, onde é possível 
conferir todos os requi-
sitos e o passo a passo da 
inscrição. 

A Escola fica na Re-
gional Diadema do Sin-
dicato (Av. Encarnação, 
290, Piraporinha). Mais 
informações: 4061-1048 
ou WhatsApp 99877-
9604. 

Auxiliar administrativo
Idade mínima: 16 anos

Segunda a sexta, das 13h às 17h
(de 17/01/2023 a 20/03/2023)

Segunda a sexta, das 18h às 21h 
(de 17/01/2023 a 12/04/2023)

Leitura interpretação 
de desenho com metrologia 

Idade mínima: 14 anos
Terça a sexta, das 14h45 às 17h45 

(de 17/01/2023 a 29/03/2023)

smabc.org.br/escola
informações: 4061-1048 

ou WhatsApp 99877-9604 

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

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Há quase dez anos 
uma história se repetiu, 
com três trabalhadores 
diferentes.

Tinham muito em 
comum:  10  anos  de 
empresa,  zero faltas, 
doença dos ombros. E 
dois deles, também da 
coluna.

Todos os três tinham 
a mesma atitude: como 
tinham experiência e um 
pouco do controle do 
tempo de tarefa, faziam 
pausas, aceleravam e 
freavam, faziam de tudo 
para não serem notados. 

E também não tratavam, 
nem afastavam.

Era final de ano e os 
três passaram no mesmo 
processo seletivo de uma 
montadora. Saindo de 
três diferentes empresas 
de Diadema, iam pas-
sar para uma empresa 
maior, melhor salário, 
melhores benefícios.

Ah, mas aí a monta-
dora pode barrar no exa-
me admissional, diria o 
leitor. Mas não foi o que 
aconteceu: exames den-
tro da normalidade, ca-
pacidade física também, 

foram todos aprovados.
Mas quando come-

çou a experiência não 
aguentaram o primei-
ro mês. As dores, antes 
minimizadas com uma 
pausa aqui, um reme-
dinho ali, se tornaram 
fortes. Fortes a ponto 
de ir ao ambulatório, de 
não conseguir executar a 
tarefa. Não tinha jeito: a 
montadora era organiza-
da, oferecia condições de 
trabalho, mas o trabalho, 
além de pesado, agora ti-
nha seu controle de tem-
po feito pela linha, não 

mais pelo trabalhador.
Os três trabalhado-

res, experientes, carteira 
limpa, não aguentaram o 
período de experiência 
em uma montadora. Se 
t ivessem feito algum 
tratamento, talvez esta 
história pudesse ser di-
ferente. Muitos não gos-
tam de se consultar com 
médico, eu inclusive, 
mas há épocas da vida 
que não temos que fazer 
só o que gostamos, mas 
sim o que temos de fazer. 
Cuide de sua saúde, só 
você pode fazê-lo.

HISTÓRIAS DO DST
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O presidente do Sindi-
cato, Moisés Selerges, 
acompanhado da di-

reção executiva, esteve na ma-
nhã de ontem na porta da GL, 
em Diadema, para entregar a 
Tribuna aos companheiros e 
companheiras e cobrar a em-
presa sobre a demissão do CSE, 
Gilmar da Silva Costa, o Fubá, 
prática antissindical, e sobre o 
futuro da fábrica.  

A demissão de Gilmar e de 
outros companheiros ocorreu 
na última segunda-feira, 7. A 
empresa alega que o posto em 
que ele trabalhava, que recebia 
produtos de Aracajú, deixou 
de existir quando a planta de 
lá foi fechada. Porém, tem rea-
lizado contratações em outros 
setores. 

“Esta fábrica é de origem 
francesa e a primeira pergunta 
que se faz é se lá na França eles 
têm essa prática. É um contras-
senso demitir e estar contratan-
do ao mesmo tempo. Não quero 
crer nisso, mas me parece que 
está demitindo porque é um 
dirigente do Sindicato”, analisou 
o presidente dos Metalúrgicos 
do ABC. 

Moisés lembrou que o pro-
blema é de todos, chamou a 
companheirada a se unir e 
reforçou que a direção da GL 
será pautada para discutir com 
o Sindicato o futuro da planta 
em Diadema. 

SINDICATO INICIA PROCESSO DE LUTA NA GL CONTRA DEMISSÃO 
DE DIRIGENTE E COBRA POSIÇÃO SOBRE FUTURO DA FÁBRICA

Direção executiva dialogou com companheiros e companheiras na porta da 
empresa que vêm tomando atitudes antissindicais 

“Não podemos 
pensar que o 

problema é só 
do Gilmar, o 

problema é de 
todo mundo 

aqui”

“Vamos 
iniciar um 

processo de 
mobilização 

até que a 
empresa nos 
chame para 

rediscutir, não 
só a questão 

do Gilmar, 
mas também 
do futuro da 

empresa”
“Não podemos pensar que o 

problema é só do Gilmar, o pro-
blema é nosso, é de todo mundo 
aqui. O Sindicato vai pautar esta 
empresa oficialmente para saber 
qual é o futuro aqui. Se ela não 
for fechar, vai ter que assinar um 
documento de compromisso. 
Se tiver que fazer a luta, vamos 
fazer porque o nosso papel é de-
fender o emprego”, completou. 

Qual o futuro da GL? 
O coordenador da Regional 

Diadema, Antonio Claudiano 
da Silva, o Da Lua, avaliou que 
Gilmar poderia ter sido realocado 
e destacou o processo de luta e 
mobilização que será iniciado pelo 
Sindicato. 

“A postura do Sindicato é de 
iniciar um processo de mobiliza-
ção e luta até que a empresa nos 

chame para rediscutir, não só a 
questão do Gilmar, mas também 
do futuro da empresa na região. 
O que vai ser aqui? Vai ser um 
centro de distribuição ou vai 
continuar produzindo? É preciso 
sentar para discutir o futuro dos 
trabalhadores”. 

Da Lua lembrou que quando 
começou a coordenar a área, em 
2011, não tinha nenhuma decisão 
unilateral. “Nós discutimos muita 
coisa com a direção da GL, reestru-
turação da fábrica, processo de de-
missão. Mas desde que entrou essa 
nova gestão, em 2020, a conduta 
é outra. Tivemos até que entrar 
com um processo de reintegração 
porque um cipeiro foi demitido”. 

Respeito ao Comitê 
A CSE Maria José da Silva 

Modesto lembrou que a direção 
da GL vem tomando medidas 
antissindicais de dois anos para 
cá. “Essa luta é contra as práticas 
que a empresa vem tomando, que 
primeiro faz e depois comunica. 
Nós sempre ajudamos a empresa 
e os trabalhadores da melhor for-
ma possível para ambos. O que 
está acontecendo aqui é revoltan-
te, o Comitê Sindical precisa ser 
respeitado”. 



BRASIL LADIES CUP
Hoje – 18h

Flamengo x São Paulo
Jaú (SP)

• Para conquistar uma vaga na 
Libertadores, o Santos precisa 
vencer suas duas partidas e 
torcer por derrotas de Bota-
fogo, Fortaleza, São Paulo, 
Atlético-MG e América-MG. 

• O zagueiro Maicon é a 
novidade no Santos depois 
de ficar oito jogos fora por 
lesão. O atleta volta a formar 
a linha de zaga com Eduardo 
Bauermann. 

• Após a estreia com vitória 
sobre o Ferroviária, o São 
Paulo, atual campeão da 
Brasil Ladies Cup, enfrenta o 
Flamengo e o Universidad de 
Chile na primeira fase. 

• A segunda edição da com-
petição de futebol feminino 
reúne equipes nacionais, 
além da Universidad de 
Chile e Atlético de Madrid, 
da Espanha. 
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Conferência do 
Clima da ONU 

é o evento 
anual mais 
importante 

sobre o tema 
e reúne líderes 

mundiais 
em busca de 

soluções para 
o planeta

mento sobre a transição 
justa por meio de um 
documento com ques-
tões relativas ao mundo 
do trabalho. 

Entre os destaques es-
tão a implementação de 
planos de transição justa 
para os trabalhadores e 
trabalhadoras; garantia 
dos direitos humanos, 
direitos trabalhistas e 
participação inclusiva; 
aumentar a ambição de 
mitigação e a criação de 
empregos de qualidade 
com uma transição justa; 
adaptação, com esque-
mas de proteção social e 
financiamento.

Lula na COP27
A expectativa é pela 

presença do presiden-
te eleito do Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, que 
deve ocorrer a partir do 
dia 15, já que o atual go-
verno vai na contramão 
das medidas de combate 
às mudanças climáticas. 
Assim que Lula foi eleito 
na eleição do último dia 
30, o presidente do Egito, 
Abdel Fattah el-Sisi, fez o 
convite para participar da 
COP27. 

Com informações 
da CUT

CUT participa da COP27 para defender empregos 
e transição energética justa 

foto: daniel gaio

BRASILEIRÃO 
Hoje – 20h

Botafogo x Santos
Rio de Janeiro 

x

xEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA RENOV INDUSTRIA E COMERCIO DE LANTERNAS 
AUTOMOTIVAS EIRELI.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa RENOV INDUSTRIA E COMERCIO DE LANTERNAS AUTOMOTIVAS EIRELI,  
inscrita no CNPJ sob o número 33.441.669/0001-78, com endereço na Rua Tietê, 99 – Rudge Ramos, São Bernardo do Campo - SP, 09616-080, a participarem da assembleia específica 
presencial, que será realizada, nas dependências da empresa, no dia 10 (dez) de novembro de 2022, quinta – feira, às 07 horas da manhã. 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, 09 de novembro de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

Para Edmilson Maia da Costa, ex-trabalhador na Mercedes. Está internado no Hospital Santa Helena 
Santo André - UTI 1. De segunda a sexta, das 8h às 17h, no Hemocentro São Lucas. Rua Mediterrâneo, 470, 
Jardim do Mar, São Bernardo. Tel.: (11) 3660-5968.

Doe sangue

Obrigado, Gal!

Representantes 
da CUT, da CSI 
(Confederação 

Sindical Internacional) 
e da CSA (Confederação 
Sindical das Américas) 
participam dos debates 
da COP27 (27ª Con-
ferência do Clima), da 
Organização das Nações 
Unidas. O evento co-
meçou no domingo, 6, e 
segue até dia 18, no Egito, 
com o objetivo de definir 
metas e compromissos 
para conter as mudanças 
climáticas por meio da 
redução das emissões 
de carbono e da busca 
por soluções em todo o 
mundo. 

A CUT é represen-
tada pelo seu secretário 
de Meio Ambiente, Da-

niel Gaio. O movimen-
to sindical cobra que as 
propostas discutidas so-
bre mudanças climáticas 
contemplem a proteção 
social aos trabalhadores 
e aos povos originários 
dos países, geração de 
trabalho decente, com 
representação sindical, 
negociação coletiva e 
programas sociais aos 
trabalhadores. 

“É um momento cen-
tral para apresentarmos 
essas questões. Os go-
vernos têm que se com-
prometer em proteger o 
emprego ao cumprir com 
a redução de emissão de 
gases de efeito estufa, em 
suas NDC´s e têm que 
incluir a perspectiva so-
cial, de direitos, tais como 

aposentadoria, requalifi-
cação, entre outros”, disse.

NDC’s são as metas 
de redução de emissão de 
gases que cada país apre-
senta. A NDC brasileira 
é de 2015 e estabelece 
que o país deve reduzir 
suas emissões em 37% 
até 2025 e em 43% até 
2030, tendo como base as 
emissões do ano de 2005. 
A sociedade civil vem 
apontando a necessidade 
de o Brasil atualizar esta 
meta e aumentar a sua 
ambição.

Demanda dos 
trabalhadores 

A bancada sindical in-
ternacional, coordenada 
pela CSI, apresenta ofi-
cialmente seu posiciona-

Os Metalúrgicos do 
ABC lamentam profun-
damente a morte da can-
tora Gal Costa, dona de 
uma das maiores vozes do 
Brasil. Baiana, Gal faleceu 
na manhã de ontem, em 
São Paulo, aos 77 anos. 
Além da imensa impor-
tância para a música, Gal 
também foi uma artista 
de forte posicionamento 

político, participou dos 
movimentos contra a di-
tadura militar no Brasil 
e na América Latina e 
foi símbolo da liberdade 
feminina. Nas eleições 
deste ano, fez o L, em 
apoio a Lula. De certo que 
o Brasil fica mais pobre 
culturalmente sem Gal, 
mas ficou imensamente 
mais rico depois dela.


