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Sindicato convida 
para atividade no 
dia 18, às 10h, na 
Sede, com debate 
e apresentação 
cultural do grupo 
Netos de Bandim, 
da Guiné-Bissau.

MÊS DA 
CONSCIÊNCIA 

NEGRA
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Processo 
eleitoral correto

Depois de meses 
de alarde contra 
o sistema eletrôni-
co de votação, o 
próprio governo 
acaba de reconhe-
cer que o processo 
eleitoral brasileiro 
foi correto. O Mi-
nistério da Defesa 
confirmou que 
entregou ao TSE 
relatório produ-
zido pela equipe 
técnica das Forças 
Armadas.

É fake
É mentira que o 
governo do presi-
dente eleito, Luiz 
Inácio Lula da 
Silva, vai taxar o 
Pix. Nem Lula nem 
nenhum membro 
da equipe de tran-
sição nomeada por 
ele jamais falaram 
em taxar o Pix, 
usado por brasi-
leiros para fazer 
transferências sem 
cobrança de tarifas 
extorsivas. 

Para acabar 
com a Covid-19

Um grupo de 386 
cientistas de 112 
países publicou 
uma lista com 57 
recomendações 
para acabar com 
a ameaça da Co-
vid-19. O artigo 
“Um consenso 
multinacional para 
acabar com a ame-
aça à saúde públi-
ca da covid-19” foi 
publicado na revis-
ta científica Nature. 
Dez cientistas brasi-
leiros participaram. 
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Inscrições para cursos em parceria com o Senai 
terminam hoje

Acesse smabc.
org.br/escola, 

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 hoje para os 
cursos em parceria com 
o Senai de auxiliar admi-
nistrativo e leitura inter-
pretação de desenho com 
metrologia. A novidade 
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 

formacao@smabc.org.br
Departamento de

Formação

A república moderna, 
surgida no contexto da 
revolução francesa e do 
iluminismo, emergiu em 
oposição ao regime monár-
quico onde o chefe de esta-
do tinha acesso ao poder 
supremo por direito heredi-
tário. Existem variações no 
formato do sistema republi-
cano, mas o fundamental é 
que a república consagra a 
democracia como expres-
são da soberania popular 
por meio da eleição dos 
representantes do povo 
pelo voto.

Desta forma, o chamado 
“espírito republicano” esta-
belece que todos são iguais 
perante a lei independente 
de raça, etnia, cor, credo ou 
religião, ou qualquer outro 
tipo de discriminação e, 
portanto, devem ter direitos 
iguais como cidadãos. 

No entanto, a noção de 
cidadania política e sobera-
nia popular nos primeiros 
anos das repúblicas moder-
nas estava limitada aos ho-
mens maiores de 21 anos e 
possuidores de propriedade 
ou renda. As mulheres e a 

classe trabalhadora estavam 
excluídas do processo polí-
tico. A luta das mulheres e 
dos trabalhadores em geral 
pelo protagonismo político 
é uma longa estrada com 
avanços e retrocessos em 
todo o mundo.

No dia 15 de novembro 
próximo, celebraremos 133 
anos da proclamação da 
república brasileira, mas 
ainda temos que caminhar 
muito para fazermos com 
que o conceito de repúbli-
ca como mecanismo da 
vontade popular seja uma 

realidade tanto na inclusão 
política dos marginalizados, 
como na existência de po-
líticas públicas efetivas de 
inclusão social que sejam 
permanentes e promoto-
ras de mobilidade social e 
igualdade de oportunida-
des. Não existe republica-
nismo com exclusão social 
e marginalização política, 
como tristemente cons-
tatamos nas tentativas de 
assédio eleitoral praticado 
por alguns empresários 
contra os trabalhadores nas 
últimas eleições.

O “ESPÍRITO REPUBLICANO” ENTRE O DISCURSO E A PRÁTICA
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A luta contra o racismo, 
uma batalha diária a ser 
enfrentada por negros e 

negras e por todos aqueles que 
têm uma conduta antirracista, 
ganha ainda mais visibilidade no 
mês de novembro por conta do 
Dia da Consciência Negra, cele-
brado no dia 20. 

Para marcar da data, a Comis-
são de Igualdade Racial e Comba-
te ao Racismo dos Metalúrgicos 
do ABC promove uma atividade 
no próximo dia 18, às 10h, na 
Sede, com debate e apresentação 
cultural do grupo “Netos de Ban-
dim”, da Guiné-Bissau. 

A atividade, segundo o coor-
denador da Comissão, Clayton 
Willian, o Ronaldinho, trabalha-
dor na Mercedes, visa discutir o 
aumento de denúncias de casos 
de racismo no Brasil e a necessi-
dade urgente de uma educação 
antirracista. 

“Vivemos uma explosão de 
casos de racismo no país que vem 
numa crescente, as pessoas não 
têm mais vergonha de ser racistas. 
E o atual presidente incentiva esse 
comportamento. Chegamos ao 
ponto de ver manifestações na-
zistas escancaradas. Muitos casos 
vêm à tona porque são gravados, 
como no futebol, no metrô, em 
prédios. Mas quantos outros ficam 
escondidos?”.

Ronaldinho lembrou o caso 
do ex-deputado Roberto Jefferson 
que recebeu a polícia a tiros em 
sua casa e foi tratado com toda 
dignidade pelos profissionais da 
segurança, enquanto um homem 
negro foi morto pela polícia pelo 
fato de estar sem capacete, no 
Sergipe. Além de tantos outros 

COMISSÃO DE IGUALDADE RACIAL PROMOVE DEBATE PARA 
MARCAR MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Atividade será no dia 18, com debate e apresentação cultural. Registros 
de denúncias de racismo no Brasil vem aumentando nos últimos anos 

“Precisamos 
combater 

esse racismo 
estrutural. 

Acredito na 
educação 

antirracista 
como forma de 
transformação”

“Vivemos 
tempos 

sombrios 
com o atual 

governo. Com 
a eleição do 
presidente 

Lula, vamos 
voltar a 

sonhar com 
tempos de 

justiça e 
igualdade”

casos como o de Rafael Braga, 
negro, preso em 2013, durante um 
protesto por portar uma garrafa 
de desinfetante. 

“Precisamos combater esse 
racismo estrutural. Acredito na 
educação antirracista como for-
ma de transformação, é preciso 
promover nas escolas palestras e 
debates sobre o tema. Além da 
necessidade da manutenção e am-
pliação das políticas afirmativas”. 

Racismo no trabalho
O coordenador da Comissão 

relatou uma situação, quando 
trabalhava em outra empresa, em 
que não conseguiu subir de cargo 
por conta do racismo. 

“Eu era a pessoa mais expe-
riente e qualificada no setor, mas 
trouxeram uma pessoa nova de 
pele branca, olho claro e cabelo 

Casos notificados 
Os casos de discriminação 

racial registrados pela Secretaria 
de Justiça e Cidadania do estado 
de São Paulo no 1º semestre de 
2022 já superaram o total de casos 
dos dois anos anteriores. Nos seis 
primeiros meses do ano já foram 
registrados 265 casos de discrimi-
nação pelos canais de denúncia da 
secretaria. O número já é maior do 
que o total registrado entre 2019 
e 2021, quando foram 251 casos.

A secretaria avalia que o au-
mento de casos aconteceu por 
algumas razões: a divulgação dos 
canais de acesso para denúncia 
e a consciência das pessoas de 
que racismo é crime e precisa ser 
denunciado e punido.

liso. Depois tive certeza que não 
subi de cargo por conta do racis-
mo, o chefe não gostava de preto 
perto dele. É muito difícil passar 
por isso, quando tive a oportuni-
dade de uma ascensão social foi 
me negado pelo tom de pele, é 
uma luta desigual”.

Resistir para existir
A secretária de combate ao 

racismo da CUT-SP, Rosana 
Aparecida da Silva, que participa 
da atividade no dia 18, destacou 
a importância do mês da Consci-
ência Negra. 

“Somos mais de 50% da po-
pulação, somos maioria sendo 
tratados como minoria. Vive-
mos tempos sombrios com o 
atual governo. Com a eleição do 
presidente Lula, vamos voltar a 
sonhar com tempos de justiça e 
igualdade, com políticas públicas 
de saúde, educação e segurança 
pública”. 

“No local de trabalho, temos 
a pirâmide da desigualdade, ho-
mens brancos no topo ganham 
mais e as mulheres negras na 
base ganham quase 70% a menos. 
Resistir para poder existir, a luta 
é constante no enfrentamento ao 
racismo”, afirmou. 

Além da atividade no Sindica-
to dia 18, Rosana convida todos e 
todas para a caminhada no dia 20 
de novembro, às 10h, com con-
centração no vão livre do Masp, 
em São Paulo. 

O RACISMO EM NÚMEROS 
84% dos mortos pela 

polícia são negros; 
77,9% das mortes vio-

lentas intencionais (homicí-
dio doloso, latrocínio, lesão 
corporal seguida de morte) 
são de homens negros;

67,7% dos policiais civis 
e militares alvos de mor-
tes violentas também são 
negros;

62% das vítimas de femi-
nicídio são mulheres negras. 

Fonte: 16º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública



AMISTOSOS DA 
SELEÇÃO FEMININA

Hoje – 15h15

Brasil x Canadá
Vila Belmiro

BRASILEIRÃO 
Domingo – 16h

Corinthians x Atlético-MG
Neo Química Arena

Domingo – 16h

Santos x Fortaleza
Vila Belmiro

Domingo – 16h

Internacional x Palmeiras
Porto Alegre (RS)

Domingo – 16h

Goiás x São Paulo
Goiânia (GO)

BRASIL LADIES CUP
Hoje – 18h

Atlético de Madrid x Palmeiras
Araraquara

Hoje – 21h

Santos x Internacional 
Araraquara
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Não haverá expediente no Sindicato e nas Regionais Diadema e Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra na 
segunda-feira, 14, e na terça-feira, 15, feriado de Proclamação da República. As atividades serão retomadas 
dia 16 e a próxima edição da Tribuna será a de quinta-feira, 17. 

Expediente do Sindicato no feriado

Santo andré 

TeaTro 
A dramaturgia do espetáculo “Eu de você”, 

encenado pela atriz Denise Fraga, parte de uma de-
licada seleção de histórias reais e rompe as fronteiras entre palco 
e plateia, fato e ficção, vida e arte. A peça traz reflexões sobre o 
que nos mantém humanos num mundo em que as relações e 
os afetos ganham cada vez mais complexidade. De hoje até 17 
de dezembro. Sempre às sextas, às 21h, e sábado, às 20h. Sesc R. 
Tamarutaca, 302 - Vila Guiomar. Ingressos R$ 40 (inteira), R$ 
20 (meia), R$ 12 (credencial plena) à venda no site sescsp.org.br. 

diadema

exposição de 
xilogravura 

Diadema recebe a exposição “A Xilogravura Inventi-
va de Jeronimo Soares – Séries 200 anos de Independência 
e Cores do Sertão”. Jeronimo é um dos maiores artistas 
desse tipo de manifestação no Brasil. As obras retratam 
episódios históricos ou releituras de situações relaciona-
das à Independência e cenas cotidianas da vida do povo 
nordestino. Até 30 de dezembro.  No MAP (Museu de 
Arte Popular). Rua Graciosa, 300 – Centro. De terça a 
sexta-feira, das 10 às 19h, e sábado, das 13 às 18h.

São Bernardo

Baile da aMa
A AMA-ABC (Associação dos Metalúrgicos 

Aposentados do ABC) convida todos para o baile 
que será realizado amanhã, das 17h às 22h, com 
apresentação da banda Renanzinho, no 3º andar da 
Sede (Rua José Bonifácio, 750). Traje esporte chic. 
Liberado para maiores de 14 anos. Entrada R$ 15 e 
mesa R$ 15. Estacionamento grátis. Informações e 
reservas pelo telefone 4127-2588.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA MERCEDES- BENZ DO BRASIL LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 59.104.273/0001-29, 

localizada na Av. Alfred Jurzykuwski, 562 - Paulicéia, São Bernardo do Campo - SP, 09680-000, associados e não associados, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 12 
(doze) do mês de novembro de 2022 (sábado), de maneira presencial, no seguinte horário: às 9 horas 30 minutos, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade mais um dos 
trabalhadores interessados, ou não alcançado referido quórum, por qualquer número em segunda convocação, que deverá realizar-se em, no mínimo, trinta minutos após o horário designado 
para a primeira, ou seja, a partir das 10 horas. O local para realização da assembleia é no Sindicato, na rua João Basso, 231, Centro de São Bernardo do Campo, área externa, e a ordem do dia é: 1) 
Deliberação sobre desdobramentos da negociação coletiva quanto ao chamado "Plano de Transformação" anunciado pela empresa; 2) Deliberação sobre proposta de Plano de Demissão Voluntá-
ria (condições); 3) Autorização para a diretoria do Sindicato celebrar acordos coletivos de trabalho relativos a esta negociação; 4) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. São 
Bernardo do Campo, 11 de novembro de 2022. Moisés Selerges Júnior.”


