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Sindicato promove 
atividade com 
apresentação de 
dança africana 
e debate sobre 
a urgência 
do combate 
ao racismo 
estrutural.
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Lula de alta
Lula foi interna-
do no domingo, 
20, no hospital 
Sírio Libanês, em 
São Paulo, para 
retirada de uma 
lesão na laringe. 
O procedimento foi 
bem sucedido e ele 
já teve alta ontem. 
Lula tinha uma leu-
coplasia – espécie 
de placas brancas 
na corda vocal es-
querda. A biópsia 
mostrou não haver 
malignidade. 

Blindagem?
A Procuradoria-
-Geral da Repú-
blica trava há três 
meses o acesso da 
PF aos dados pro-
duzidos pela CPI 
da Covid nos au-
tos de uma inves-
tigação que tem 
Bolsonaro como 
um dos alvos. 
A PF já pediu o 
compartilhamento 
do material por 
duas vezes. 

Revisão da vida toda 
O julgamento da 
revisão da vida 
toda do INSS en-
trou na pauta do 
STF e será feito 
amanhã. Essa é 
uma ação judicial 
na qual aposen-
tados pedem que 
todas as suas 
contribuições, 
inclusive as rea-
lizadas antes da 
criação do Real, 
sejam conside-
radas no cálculo 
da média salarial 
para aumentar o 
benefício.

Notas e recadosTrabalhadores na AS Brasil aprovam acordo coletivo

Os trabalhado-
res na AS Brasil 
aprovaram em 

assembleia na última 
quinta-feira, 17, o acordo 
coletivo negociado pelo 
Sindicato com a empresa. 
A proposta contempla os 
dias de folga nos jogos do 
Brasil na Copa do Mundo, 
a parada no final do ano e 
o Carnaval 2023. 

O coordenador de 
área, Jonas Brito, res-
saltou a importância da 
participação do Sindicato 
nas negociações. 

“O acordo traz ganhos 
significativos para os tra-
balhadores e isso só foi 
possível pelas negocia-
ções que a representação 
sindical fez. Também re-
forçamos a importância 
da sindicalização para 
fortalecer cada vez mais 
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Na semana passada, o 
balneário de Sharm El-
-Sheikh no Egito recebeu a 
27ª sessão da Conferência 
das Partes, a COP27, pro-
movida pela ONU (Organi-
zação das Nações Unidas). 
A Conferência é um tratado 
internacional com o objeti-
vo de reduzir as emissões e 
mitigar os efeitos da con-
centração de gases de efeito 
estufa na atmosfera. 

A COP-25 de Madri 
(Espanha) e a COP-26 de 
Glasgow (Escócia) foram 
marcadas pela atuação sem-
pre tumultuada do atual go-
verno brasileiro. Dessa vez, 

a presença destacada e iné-
dita de Lula na condição de 
presidente eleito devolveu 
ao Brasil o protagonismo 
no cenário internacional. 
O presidente Lula, inclusive, 
propôs que a COP-30, a ser 
realizada em 2025, aconteça 
na Amazônia brasileira.

O presidente Lula se 
posicionou ainda contra o 
avanço do desmatamento 
ilegal no Brasil e sinalizou 
que os órgãos ambientais 
de fiscalização serão recons-
truídos, além de assumir 
o compromisso de zerar o 
desmatamento da Ama-
zônia até 2030. A COP-27 

terminou no último domin-
go com o compromisso de 
os países ricos criarem um 
fundo para ajudar as nações 
mais vulneráveis a amenizar 
os prejuízos causados pelas 
mudanças climáticas. 

Mais do que nunca, o 
Brasil tem uma oportuni-
dade histórica de retomar 
seu papel como referência 
global em sustentabilidade. 
É o momento preciso para 
aproveitar ao máximo o 
potencial de nossa biodi-
versidade, alavancando e 
ampliando nossa segurança 
energética, alimentar, hídri-
ca e climática, com efeitos 

sobre todo o planeta.
A volta do Brasil ao jogo 

da geopolítica internacio-
nal precisa ser confirmada 
com a implementação de 
um efetivo projeto de de-
senvolvimento. Tal projeto 
deverá articular a dimensão 
ambiental com as dimen-
sões social e econômica, 
precisamos aproveitar as 
nossas condições favorá-
veis de biodiversidade e de 
segurança energética para 
emplacar um novo padrão 
de organização da socieda-
de, que certamente marcará 
o planeta nas próximas 
décadas. 

O Brasil voltou
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Proposta 
contempla 

folga nos 
jogos do 
Brasil na 
Copa do 
Mundo, 

parada no 
fim do ano 
e Carnaval 

2023
as lutas. Tivemos um bom 
retorno dos trabalhado-
res, que se demonstraram 
muito conscientes do pa-
pel deles, de fazerem parte 
da luta”, destacou. 

O dirigente também 

falou sobre os resultados 
da Campanha Salarial, 
que assegurou as cláusulas 
econômicas e sociais com 
a assinatura da Conven-
ção Coletiva de Trabalho. 
“Esta Campanha Salarial 

foi muito importante para 
a classe trabalhadora, com 
a conquista da renovação 
de cláusulas sociais que 
afetam diretamente o dia 
a dia e a vida dos traba-
lhadores”, afirmou. 

Para Lavínia Rodrigues de Santana. Hemocentro São Lucas, dentro do Hospital São Camilo. Av. Alcântara 
Machado, 2.576, Mooca, São Paulo. Segunda a sexta, das 8h às 16h30 e sábado, das 8h às 12h. Tel. (11) 3660-
6000 ramal 5233.

Doe sangue
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Na sexta-feira, 18, a Comis-
são de Igualdade Racial 
e Combate ao Racismo 

dos Metalúrgicos do ABC realizou 
no Sindicato atividade para mar-
car o Dia da Consciência Negra, 
celebrado em 20 de novembro. O 
evento contou com apresentação 
cultural e conversa sobre o tema. 

A abertura ficou a cargo do 
grupo “Netos de Bandim”, da 
Guiné-Bissau. O espetáculo trou-
xe para a Sede música e dança tra-
dicionais da África Ocidental com 
muito ritmo e cores de diferentes 
etnias guineenses. A apresentação 
foi seguida da fala do presidente 
do Sindicato, Moisés Selerges, 
que lembrou que a cultura é peça 
fundamental em uma sociedade 
soberana. 

“A cultura é mágica, por isso 
ela tem que fazer parte do nosso 
dia a dia no Sindicato. Nosso pa-
pel não é só reivindicar melhores 
condições de trabalho e salário, é 
também promover a cultura, por-
que ela é parte da nossa soberania 
e é uma forma de resistência”. 

Combate efetivo ao racismo 
O presidente acrescentou a 

principal ação este ano do Sindi-
cato junto à categoria no combate 
ao racismo. “Quando me per-
guntam o que o Sindicato pode 
fazer para que haja um combate 

METALÚRGICOS DO ABC PROMOVEM DEBATE SOBRE 
CONSCIÊNCIA NEGRA

Para marcar a data, atividade no Sindicato teve apresentação de 
dança africana e conversa a respeito de combate ao racismo

“Se hoje o 
negro está 
no fim da 
pirâmide, 

é por uma 
questão 

estrutural”

“Esse é um 
espaço onde 

temos de fato 
a inclusão 
de negros 
e negras 

no local de 
trabalho 

e também 
ascensão”

efetivo ao racismo, respondo que 
uma das formas já fizemos, foi 
tirar a extrema direita do poder. 
Junto com nossa base e a maioria 
do eleitorado, abrimos caminho 
para que o combate ao racismo 

efetivamente aconteça. É lógico 
que da nossa parte também te-
mos que levar esse debate para 
dentro das fábricas, nos bairros, 
nas igrejas, terreiros, para toda a 
sociedade”.

 
Questão estrutural 

A atividade foi conduzida 
pelo coordenador da Comissão, 
Clayton Willian, o Ronaldinho, 
que agradeceu todos os coorde-
nadores que vieram antes dele, 
alguns presentes, e lembrou que 
o racismo no Brasil é estrutural. 

“Se hoje o negro está no fim 
da pirâmide, é por uma questão 
estrutural, esse é o racismo es-
trutural. Debates como este são 
muito importantes e enriquecem 
muito a discussão sobre o tema. 
Eu aprendi muito neste Sindicato 
e tenho gratidão enorme pelos 
ex-coordenadores que passaram 
por aqui, sou fruto deles". 

Espaço de resistência 
Para a convidada, secretária 

de combate ao racismo da CUT-
-SP, Rosana Aparecida da Silva, a 
Sede é um espaço de resistência.  
“Um Sindicato que elege seu pri-

meiro presidente da CUT Nacio-
nal negro, que foi o Vicentinho, 
que tem a primeira vereadora 
negra de São Bernardo, Ana Nice, 
isso é um marco de resistência. 
Esse é um espaço onde temos de 
fato a inclusão de negros e negras 
no local de trabalho e também 
ascensão, é uma referência para 
que outros sindicatos façam a 
mesma coisa”.  

Rosana destacou entre ou-
tras pautas, a importância de 
convenções para combater o 
racismo no local de trabalho,                                                                                                                                    
a lei 10.639, sancionada no go-
verno Lula, que trata do ensino 
da cultura africana nas escolas, 
a necessidade da mudança na lei 
sobre crimes de racismo e elogiou 
a equipe de transição do gover-
no Lula composta por negros e 
negras. 

“Foram quatro anos de mortes 
e perseguições, toda dia na TV 
vemos um caso de racismo. É pre-
ciso que haja mudança na lei que 
enquadra como injúria racial e 
não como racismo. Precisamos de 
pena sem direto à fiança porque se 
os racistas não forem presos, esse 
processo não muda”.



• A comissão técnica da 
seleção brasileira e 12 
jogadores visitaram on-
tem o estádio Lusail, local 
do jogo de estreia na 
quinta-feira, contra a 
Sérvia. 

• O estádio Lusail será o 
palco da final da Copa 
do Mundo. Com capa-
cidade para 80 mil pes-
soas, é a maior das oito 
arenas inauguradas. 
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Caminhada 
teve 

concentração 
no Masp e 
seguiu até 

o Teatro 
Municipal, em 

São Paulo 

Sindicato 
realizou 

assembleia 
para tratar 

da demissão 
de dirigente 
sindical e do 

futuro da 
planta em 

Diadema

A 19ª Marcha da 
C ons c iênc ia 
Negra, em São 

Paulo, foi realizada na 
tarde de domingo, 20, 
e teve como tema “Por 
um Brasil e São Paulo 
com Democracia e Sem 
Racismo”. O ato teve 
concentração em frente 
ao Masp, na Avenida 
Paulista, e seguiu até o 
Teatro Municipal, no 
centro, onde foi funda-
do o MNU (Movimen-
to Negro Unificado), 
em 1978, sob o regime 
militar.

Os manifestantes 
demostraram sensação 
de alívio e esperança 
após a vitória de Lula 
nas eleições presiden-
ciais, porém preocupa-
ção no âmbito estadual 
com a vitória de Tarcí-
sio de Freitas.

Durante a marcha, 
o secretário-geral da 
CUT-SP, Daniel Cala-
zans, destacou o res-
peito ao resultado das 

Após processo 
de mobilização 
e assembleias 

com os trabalhadores 
na GL, em Diadema, 
a  empresa marcou 
reunião de negocia-

ção com o Sindicato 
para amanhã. Na últi-
ma quinta-feira, 17, foi 
realizada uma assem-
bleia para informar os 
trabalhadores sobre a 
situação. 

O coordenador de 
área, Gilberto da Rocha, 
o Amendoim, explicou 
que serão tratadas as 
demissões, inclusive do 
CSE Gilmar da Silva 
Costa, o Fubá, além de 

urnas, as desigualda-
des que ainda são mui-
tas e ressaltou a luta 
incessante do povo 
negro. 

“Nesses 134 anos da 
abolição lamentavel-
mente estamos ainda 
lutando pela inclusão 

do povo negro, dos 
trabalhadores no mer-
cado formal com car-
teira assinada. Negros 
ainda ganham três ve-
zes menos e enfrentam 
um índice altíssimo 
de desemprego. Mas 
também é importante 

ressaltar que ao longo 
desse tempo o povo 
negro está nas ruas, 
nas redes, organiza-
do em movimentos 
sociais para que pos-
samos reconstruir o 
Brasil  com a nossa 
participação”. 

19ª Marcha da Consciência Negra clama por 
um Brasil sem racismo e com democracia 

Após mobilização na GL, reunião com a empresa é marcada para amanhã 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o número 59.114.777/0001-20, com endereço na Avenida Guimarães Rosa, 450, Alves Dias, São Bernardo do Campo – SP, a participarem da assembleia específica presencial, que será 
realizada, nas dependências da empresa, no dia 23 (vinte e três) de novembro de 2022, quarta-feira, às 13 horas. 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, 21 de novembro de 2022. Moisés Selerges Junior. Presidente.”

COPA DO MUNDO

Hoje – 7h

Argentina x Arábia Saudita

Hoje – 10h

Dinamarca x Tunísia

Hoje – 13h

México x Polônia

Hoje – 16h

França x Austrália

x
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cobrar explicações so-
bre o futuro da planta de 
Diadema, já que há for-
tes boatos de mudança 
para Caxias do Sul. 

“Gostaria de agra-
decer os trabalhadores 
pela mobilização, sem 
o apoio da companhei-
rada a empresa não 
sentaria com Sindicato 
para buscar resolver o 
problema. Queremos 
que a GL permaneça na 
cidade e vamos cobrar 
transparência e respeito 
aos trabalhadores”, afir-
mou Amendoim. 

O dirigente explicou 
que ao mesmo tempo 
em que houve a demis-
são do representante 
sindical e de mais dois 
trabalhadores, a em-
presa contratou cerca 
de 15 pessoas para a 
produção. 


