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Cenário inviabiliza 
o funcionamento de 
universidades e institutos 
federais. Sindicato 
defende a educação de 
qualidade para que o 
país seja competitivo e 
soberano. 

GOVERNO ATACA GOVERNO ATACA 
A EDUCAÇÃO COM A EDUCAÇÃO COM 
BLOQUEIO DE BLOQUEIO DE 
R$ 1,68 BILHÃOR$ 1,68 BILHÃO



2. quarta-feira, 30 de novembro de 2022
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PEC da Transição
A equipe de 
transição do 
governo Lula 
protocolou no 
Senado a PEC da 
Transição. A pro-
posta tem como 
objetivo garantir 
o pagamento 
do benefício do 
Bolsa Família no 
valor de R$ 600. 
Para isso, prevê 
um montante de 
R$ 175 bilhões 
fora do teto de 
gastos. 

Endividados 
Estudo conduzido 
pelo instituto de 
pesquisas Plano 
CDE revela que 
as populações 
mais pobres – 
das classes C, D 
e E – tomaram 
empréstimos ao 
longo dos últimos 
meses principal-
mente para com-
prar comida e 
pagar as contas 
básicas.  

Vacinação lenta 
Apesar da libe-
ração da Anvisa 
de vacinas contra 
a Covid-19 para 
bebês e crianças 
de até 11 anos, 
a imunização 
destes grupos 
segue lenta 
em todo país, 
principalmente 
quando se trata 
dos bebês acima 
de seis meses de 
idade. No ABC, 
pouco mais de 
200, com comor-
bidades, foram 
imunizados. 

Notas e recados
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Trabalhadores na Alumbra aprovam acordos negociados pelo Sindicato

As propostas 
contemplam 

PLR, 
compensação 
de dias-ponte, 

banco de horas 
e renovação 

do acordo de 
jornada de 

trabalho

Os trabalhadores 
na Alumbra, em 
São Bernardo, 

aprovaram em assembleia 
na quarta-feira, 23, quatro 
acordos negociados pelo 
Sindicato com a empresa: 
PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados), com-
pensação de dias-ponte, 
banco de horas e renova-
ção do acordo de jornada 
de trabalho. 

O coordenador de 
área, Sebastião Gomes 
de Lima, o Tião, destacou 
a importância dos acor-
dos coletivos. “São esses 
acordos celebrados com 

o Sindicato que vão dar 
a garantia jurídica tan-
to para os trabalhadores 
como para a empresa. Os 
trabalhadores têm as ga-
rantias contempladas nos 
acordos e a empresa tem a 
obrigação de cumprir com 
aquilo que foi negociado e 
aprovado em assembleia”, 
destacou. 

Sobre a PLR, Tião con-
tou que a negociação pas-
sou por um processo de 
reconstrução. “O valor do 
ano passado foi corrigido 
neste ano com um au-
mento significativo após 

um período da pandemia 
em que o pagamento foi 
interrompido”, disse. Os 
trabalhadores aprovaram 
a contribuição negocial. 

Além das propostas, o 
dirigente ressaltou diver-
sos temas na assembleia, 
como a negociação da 
Campanha Salarial, com 
a Convenção Coletiva de 
Trabalho que assegura di-
reitos, a inclusão de pesso-
as com deficiência, o mês 
da consciência negra e o 
debate fundamental sobre 
igualdade no mercado de 
trabalho. 

Nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, o Sindicato encerrará o expediente duas horas antes do início das 
partidas. Na sexta-feira, 2 de dezembro, o funcionamento será até 14h. 

Expediente do Sindicato nos dias de jogos da Copa
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dino santos

Enquanto o país para-
va para assistir ao jogo 
entre o Brasil e a Suíça 

pela Copa do Mundo 2022, na 
segunda-feira, 28, o governo 
Bolsonaro encaminhou um 
ofício a institutos federais de 
educação informando mais 
um bloqueio do orçamento 
destinado ao setor para cum-
primento da regra do chamado 
Teto de Gastos.

Segundo entidades ligadas 
à educação, o bloqueio total 
deve chegar a R$ 1,68 bilhão, 
sendo que R$ 244 milhões se-
rão cortados de universidades, 
que, somado aos bloqueios 
anteriores, inviabiliza o fun-
cionamento dessas instituições.

O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, criticou a 
medida do governo. “É lamen-
tável esse governo, que nunca 
se preocupou com o país nem 
com os brasileiros e brasileiras, 
continuar a fazer esse tipo de 
maldades e retirar recursos 
de um setor tão crucial para 
o desenvolvimento do Brasil”, 
afirmou.

“É muita irresponsabilidade 
não se preocupar com o futu-
ro dos jovens e do país. É um 
governo que não tem compro-
misso, sucateou todas as áreas 
e foi perverso com a educação, 
inclusive nomeando ministros 
que nada tinham a ver com a 
área. As novas tecnologias, o 

GOVERNO BOLSONARO BLOQUEIA MAIS R$ 1,68 BI DA EDUCAÇÃO 
E INVIABILIZA UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS

Cenário é dramático e entidades cobram esclarecimentos do MEC 

“É muita 
irresponsa-
bilidade não 

se preocupar 
com o futuro 
dos jovens e 

do país”

“As novas 
tecnologias, 
o avanço da 

indústria, 
inovação, 

pesquisa e 
desenvolvi-
mento, tudo 

está ligado à 
educação” avanço da indústria, inovação, 

pesquisa e desenvolvimento, 
tudo está ligado à educação”, 
prosseguiu. 

“Esta é uma pauta de luta 
não só dos profissionais da 
educação, mas de toda a classe 
trabalhadora. Nós queremos 
ter acesso a bons salários, me-
lhores condições de trabalho, 
moradia e educação. O Brasil 
só será de fato um país com-

petitivo quando a educação 
for tratada da maneira que 
merece. É estratégico para a 
soberania do país ter educação 
de qualidade”. 

Contas zeradas
O Conif (Conselho Nacional 

das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Cien-
tífica e Tecnológica) informou 
que o bloqueio “zera as contas” 

da rede. A entidade falou que o 
cenário é dramático e cobrou 
esclarecimentos do MEC.

“O Conif e toda a Rede Fe-
deral aguardam o MEC oficia-
lizar o valor do corte e um po-
sicionamento efetivo por parte 
do Ministério, na esperança de 
que esse novo indicativo não 
passe de um mal-entendido”, 
informou.

Com informações da CUT. 
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Atividades 
trataram 

do combate 
ao racismo 

estrutural e da 
contribuição 
da população 
negra para o 

desenvolvimento 
da região

O coordenador 
da Comissão 
da Igualdade 

Racial e Combate ao 
Racismo dos Metalúr-
gicos do ABC, Clayton 
Willian, o Ronaldinho, 
participou das ses-
sões solenes do mês da 
Consciência Negra nas 

Câmaras Municipais 
de São Bernardo, dia 
22, e de Rio Grande da 
Serra, dia 25. 

O dirigente desta-
cou a importância de 
ocupar espaços de fala 
na sociedade. “Se hoje 
posso falar em locais 
como as Câmaras, é 

porque existiu todo 
um trabalho antes 
de mim para abrir as 
portas, os ex-coorde-
nadores da Comissão 
presentes, inclusive a 
própria vereadora Ana 
Nice, em São Bernar-
do, e o Somália, em 
Rio Grande da Serra. 

Sindicato participa das sessões solenes da Consciência Negra 
de São Bernardo e Rio Grande da Serra

Tribuna Esportiva

• Alex Sandro sofreu lesão 
muscular no quadril e 
está fora do próximo 
jogo da seleção. Danilo e 
Neymar seguem em tra-
tamento para recuperar 
as lesões nos tornozelos.

fotos: divulgação

COPA DO MUNDO
Hoje – 12h

Tunísia x França

Hoje – 12h

Austrália x Dinamarca

Hoje – 16h

Polônia x Argentina

Hoje – 16h

Arábia Saudita x México

COPA PAULISTA
FEMININO

Hoje – 15h

EC São Bernardo x Corinthians
Baetão

x

x

x

x

x

As sessões solenes fo-
ram importantes ao 
resgatar a história dos 
municípios e a contri-
buição do povo negro 
para o desenvolvimen-
to econômico, cultural 
e religioso da região”, 
ressaltou.

Em São Bernardo, 
o tema foi “10 anos de 
cotas raciais: de onde 
viemos e para onde va-
mos?”. “Quando olha-
mos para as periferias, 
as pessoas são majo-
ritariamente negras 
e pobres. No outro 
extremo, dos mais ri-
cos da sociedade, não 
tem nenhum negro. 
Isso é uma questão es-
trutural, por isso tem 
pessoas que são contra 
cotas, não querem in-
verter a lógica racial 
no Brasil”, afirmou. 

Rio Grande da Serra
A sessão solene de 

Rio Grande da Serra 
foi a primeira em co-
memoração ao mês 
da Consciência Negra 
na cidade, organizada 
pelo Conselho Mu-
nicipal de Desenvol-
vimento e Participa-
ção da Comunidade 
Negra, Conselho de 
Cultura e poder legis-
lativo.

O CSE na Dura Au-
tomotive e membro do 
Conselho Municipal, 
Carlos Alberto Quei-
roz Rita, o Somália, 
reforçou que a sessão 
foi um marco históri-
co para a cidade. “Rio 
Grande da Serra tem a 
maioria da população 
negra e, como em to-
das as partes do mun-
do, luta em busca de 
igualdade e equidade”. 

“Também mostra 
no dia a dia sua capa-
cidade por meio do 
trabalho, da cultura, 
culinária, organização 
e participação nos mo-
vimentos populares, 
buscando avançar e 
ocupar os espaços de 
poder e de fala. Segui-
mos em frente e só es-
taremos contemplados 
quando tivermos total 
paridade em todos 
os campos. Ubuntu!”, 
concluiu. 


