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Abando de cargo
Bolsonaro vol-
tou ao trabalho 
ontem após a 
bancada do PSOL 
de SP enviar à 
PGR notícia-crime 
sobre abandono 
de cargo público. 
Se fosse trabalha-
dor da iniciativa 
privada já teria 
sido punido e se 
faltasse ao traba-
lho mais dez dias 
sem apresentar 
justificativa, seria 
demitido por justa 
causa.
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Sindicato participa da inauguração do acervo de carros da Volks 

Garagem com 
clássicos conta 

a história da 
montadora em 
São Bernardo e 

no Brasil

O Sindicato partici-
pou da inaugura-
ção do acervo de 

carros clássicos da Volks, 
em São Bernardo, na última 
quarta-feira, 23, que conta 
a história da montadora e 
do setor automobilístico 
no Brasil. 

O coordenador-geral da 
representação na Volks, José 
Roberto Nogueira da Silva, 
o Bigodinho, destacou a 
importância de preservar 
a história. 

“Carros como o fusca 
e a kombi marcaram as 
vidas das pessoas em várias 
épocas. Houve uma grande 
evolução com o Gol, em 
1980, que vendeu mais de 
oito milhões de unidades 
em 42 anos de produção no 
Brasil, e que terá a produção 
encerrada em dezembro 
deste ano com uma edição 
especial que terá apenas mil 
unidades”, contou. 

O dirigente lembrou 
que é a primeira fábrica da 
Volks fora da Alemanha. 
“Não é simplesmente uma 
montadora, tem áreas de 
desenvolvimento, projetos, 
ferramentaria, sala de me-
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Mal pôde comemorar 
a sua vitória nas urnas, 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
consagrado nas urnas em 
30 de outubro, já começou 
a sofrer pressão do “mer-
cado” para que não saia 
dos trilhos da responsabi-
lidade fiscal.  

Uma fala do futuro pre-
sidente a parlamentares, 
no dia 10 de novembro, 
no Gabinete de Transição, 
enfatizando a necessidade 
de acabar com a fome e 
combater a pobreza como 
prioridade do seu governo 
e que o ajuste fiscal não 

pode ser a única prioridade, 
enquanto pessoas passam 
fome, gerou alvoroço espe-
culativo com aumento do 
dólar acima dos R$ 5,30 e a 
bolsa operando em queda. 
Da mesma forma, a dis-
cussão da PEC para tirar o 
financiamento do Bolsa Fa-
mília do teto dos gastos tem 
sido motivo de contestação.

O quer está em jogo 
ou em disputa é o modelo 
de desenvolvimento que 
se pretende implantar no 
próximo governo. O cerne 
da questão está na distri-
buição e apropriação da 

riqueza produzida pelo 
conjunto da sociedade: 
para um pequeno grupo de 
investidores do mercado 
financeiro ou para maioria 
da população? Para manter 
privilégios ou para comba-
ter a desigualdade social?

Para o futuro presiden-
te, a prioridade do governo 
estará centrada no auxílio 
à população empobrecida 
com ênfase no combate 
à fome. Além disso, no 
aumento do valor do salá-
rio mínimo e dos investi-
mentos públicos gerando 
emprego, renda, consumo 

e crescimento econômi-
co. Desta forma, o cres-
cimento econômico fará 
aumentar o PIB e diminuir 
o tamanho da dívida em 
relação a ele. 

Isto é, não há contradi-
ção entre responsabilidade 
social e responsabilidade 
fiscal. Esse debate deve 
nos levar a refletir sobre 
o sentido da democracia, 
que deve estar voltada para 
atender as necessidades 
de melhoria da qualidade 
de vida da população e a 
promoção da cidadania em 
todas as suas dimensões.   

RESPONSABILIDADE SOCIAL, DESENVOLVIMENTO E DEMOCRACIA  

didas. É uma fábrica impor-
tante para São Bernardo e 
para o Brasil, que ao longo 

dos anos vem discutindo 
todas as ações com o Sin-
dicato, as reestruturações 

que aconteceram, para con-
tinuar sendo competitiva”, 
ressaltou. 

EDITAL DE CONVOCA
ÇÃO DE ASSEMBLEIA 
P R E SE N C IA L  D O S 
TRABALHADORES NA 
GCABE PRODUTOS 
ELETRICOS LTDA E AL
TWIN ELETRIC LTDA.

“O SINDICATO 
DOS METALÚRGICOS 
DO ABC convoca todos os 
trabalhadores nas empre-
sas GCABE PRODUTOS 
ELETRICOS LTDA e AL-
TWIN ELETRIC LTDA, 
inscritas no CNPJ sob os 
números 52.930.484/0001-
71 e 00.990.383/0001-92, 
ambas com endereço na 
Estrada Sadae Takagi, 
255/255 F, Cooperativa, 
São Bernardo do Campo, 
a  participarem da assem-
bleia específica presencial, 
que será realizada, nas 
dependências da empresa, 
no dia 25 de novembro de 
2022, sexta-feira, às 14 ho-
ras. A ordem do dia será: a) 
participação nos Lucros e 
Resultados (PLR); b) dis-
cussão e deliberação sobre 
a contribuição negocial 
como recurso essencial 
para custeio desta nego-
ciação coletiva, visando 
à celebração da norma 
coletiva que contemple 
os interesses dos traba-
lhadores, sindicalizados 
ou não, da empresa; c) 
apresentação de proposta 
para celebração de Acor-
do Coletivo de Trabalho 
(ACT) estabelecendo a 
adequação da jornada de 
trabalho com sábados al-
ternados; d) autorização 
para a diretoria celebrar o 
respectivo acordo coletivo 
de trabalho e/ou adita-
mento; e) outros assuntos 
de interesse dos traba-
lhadores na empresa. São 
Bernardo do Campo – SP, 
24 de novembro de 2022. 
Moisés Selerges Júnior. 
Presidente.”
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A Feira da Economia So-
lidária iniciada ontem 
no Sindicato e que se-

gue hoje, das 10h às 16h, traz 
expositores de diferentes áreas 
comercializando seus produtos 
diretamente ao comprador.  

Entre os itens à venda estão 
artesanatos variados como bol-
sas, acessórios, bonecos, quadros, 
roupas customizadas e de origem 
afro. No campo da alimentação 
estão disponíveis produtos da 
agricultura familiar como café, 
arroz, feijão, frutas, vinhos, sucos, 
cachaça, além de bolos e tortas 
doces e salgadas. Também tem 
poeta vendendo seus próprios 
livros e declamando versos. 

 O vice-presidente do Sin-
dicato e diretor institucional 
da Unisol-SP (Central de Co-
operativas e Empreendimentos 
Solidários de São Paulo), Carlos 
Caramelo, lembrou que a ideia é 
incentivar cada vez mais a eco-
nomia solidária, uma alternativa 
aos altos preços cobrados nas 
grandes redes. Também lembrou 
que a ideia é conectar quem pro-
duz arte, artesanato e alimentos 
diretamente com o consumidor. 

“O governo atual não incenti-
vou esse segmento da economia, 
ao contrário, abandonou. Essas 
ações dão espaço para a agricul-
tura familiar, a empreendimen-
tos solidários e à autogestão. 
Historicamente nosso Sindicato 
sempre deu voz aos movimentos 
sociais e populares”. 

“Essa é uma forma de lutar 
contra a marginalização da eco-
nomia solidária, que não deve 

ser vista como um hobby e sim 
um trabalho sério que precisa ser 
bem remunerado”, completou. 

A organização é dos Metalúr-
gicos do ABC, Unisol-SP, Rede 
de Economia Solidária e Alter-
nativa, Fórum Regional de Eco-
nomia Solidária do ABCDMRR, 
Cooper Central VR, Central de 
Movimentos Populares e MST.

História de Sucesso
A empreendedora, idealiza-

dora da loja Vitrine Negra Aline 
e massoterapeuta, Aline Costa, 
de São Bernardo, uma das expo-
sitoras, se emocionou ao contar 
que começou seu negócio após 
participar da sua primeira feira 
em 2018 no Sindicato, na ocasião 
um evento voltado à Afroem-
preededores. De lá para cá, ela 
decidiu largar o emprego com 
carteira assinada, no qual estava 
há mais de 10 anos, e hoje se de-
dica à sua loja virtual de roupas 
customizadas, à participação em 
feiras e à massagem terapêutica. 

“Naquela feira em 2018 che-
guei meio desacreditada, hoje o 
que era meu plano B virou plano 
A. Fui tão bem acolhida aqui no 
Sindicato que comecei a entender 
que esse era realmente o meu 
caminho. Me aprofundei na eco-
nomia solidária e fui convidada 
a fazer parte do coletivo de afro-
empreendedores de Diadema. 
É muito gratificante voltar aqui 
onde começou minha história, 
agora com muito mais força 
para dizer que realmente tenho 
meu próprio negócio, isso me 
emociona muito, até me arrepia”. 

FEIRA NO SINDICATO ENALTECE ECONOMIA SOLIDÁRIA 
E VALORIZA MICROEMPREENDEDORES

Atividade segue hoje na Sede com expositores de artesanato, livro, produtos da 
agricultura familiar, roupas e acessórios

“O governo 
atual não 

incentivou 
esse segmento 

da economia, 
ao contrário, 
abandonou”

“É muito 
gratificante 

voltar aqui onde 
começou minha 

história, agora 
com muito mais 
força para dizer 

que realmente 
tenho meu 

próprio negócio”



Santo andré 

TeaTro InfanTil
A Cia. Mimicalado traz um espetáculo híbrido, 

que mistura o tradicional e o contemporâneo, do circo, 
da rua e do teatro, construído com seu característico 
estilo, que mistura gags e habilidades circenses, trazen-
do números clássicos. O espetáculo é uma celebração 
ao novo e uma homenagem a todos os palhaços, pa-
lhaças e artistas circenses que foram responsáveis pela 
existência e resistência de uma linguagem artística que 
revolucionou o mundo. Domingo, às 16h Sesc. Rua 
Tamarutaca, 302 -Vila Guiomar. Grátis. 

COPA DO MUNDO

Confira alguns jogos 
do calendário

Hoje – 7h

País de Gales x Irã 

Hoje – 10h

Catar x Senegal

Hoje – 13h

Holanda x Equador

Hoje – 16h

Inglaterra x Estados Unidos

Amanhã – 10h

Polônia x Arábia Saudita

Amanhã – 13h

França x Dinamarca 

Amanhã – 16h

Argentina x México

Segunda- 13h

Brasil x Suíça

sexta-feira, 25 de novembro de 20224.
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ribeirão PireS 

PeT fesT
A tradicional Feira de Adoção 

de Cães e Gatos da Estância terá também  
Caminhada com os Pets, desfile, palestras, 

Fotógrafa de Pet, Boutique de Pet, Confeitaria 
Pet, Espaço Kids e Food Trucks. As palestras serão 
ministradas pelos profissionais do Departamento 
de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal, 
assim como o biólogo Ronaldo Morais do Bioparque 
Macuco e a médica veterinária e tosadora Lia Santos. 
Sábado das 9h às 15h. No Paço Municipal. R. Miguel 
Prisco, 288 – Centro. 

São bernardo

aPresenTação 
musical 

A cantora e compositora mineira hoje 
moradora de Mauá, Mila Amorim, é a convi-
dada no show de Jordana que apresenta um 
repertório voltado para as canções autorais 
e releituras de compositores como Arnaldo 
Antunes, Mutantes, Angela Ro Ro, Edvaldo 
Santana, Marisa Monte e Wander Lee. O tra-
balho de Mila transita pela música brasileira, 
rock, blues e jazz. Amanhã, às 20h. Câmara de 
Cultura Antonino Assumpção. Rua Marechal 
Deodoro, 1.325. Centro. Tel. 4121-0054. 

A 1ª sessão solene em comemoração ao mês da Consciência Negra de Rio Grande da Serra será realizada 
hoje, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal (Rua Progresso, 251, Centro), organizada pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra e pelo poder legislativo da cidade. 

Sessão solene da Consciência Negra em Rio Grande da Serra

Nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, o Sindicato encerrará o expediente duas horas antes do 
início das partidas. Na segunda-feira, 28, expediente será até 11h. No dia 2 de dezembro, até 14h. 

Expediente do Sindicato nos dias de jogos da Copa


