
EDIÇÃO 5043 | SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2022 | SMABC.ORG.BR |       11 97407-3791

página 3página 3

Dirigentes dos Metalúrgicos do ABC, das centrais e de Dirigentes dos Metalúrgicos do ABC, das centrais e de 
sindicatos estiveram ontem com Lula, em Brasília, sindicatos estiveram ontem com Lula, em Brasília, 

para tratar das pautas dos trabalhadores. para tratar das pautas dos trabalhadores. 

SINDICALISTAS SE SINDICALISTAS SE 
REÚNEM COM LULAREÚNEM COM LULA

claudio kbene



2. sexta-feira, 2 de dezembro de 2022

fotos: divulgação

fotos: adonis guerra

Ações ambientais
Três ex-ministros 
do Meio Ambien-
te anunciaram as 
primeiras conclu-
sões do grupo de 
trabalho de tran-
sição ambiental, 
que inclui revo-
gação de medi-
das (“revogaço”) 
e ações de reflo-
restamento. 

Ameaças de golpe
A bancada do 
PT na Câma-
ra protocolou 
requerimentos 
para que o ge-
neral Augusto 
Heleno esclareça 
as ameaças do 
militar da Mari-
nha Ronaldo Ri-
beiro Travassos 
contra a posse 
de Lula e sobre 
a transgressão 
disciplinar do 
militar bolsona-
rista lotado em 
seu gabinete. 

Acampamento 
ameaçado

O acampamento 
Marielle Franco, 
no município 
maranhense de 
Itinga, enfrenta 
conflitos em uma 
área da União, 
onde 150 famí-
lias acompanha-
das pelo MST 
vivem há quase 
5 anos. Os 
trabalhadores 
rurais têm sido 
ameaçados por 
policiais arma-
dos e seguranças 
privados da 
empresa Viena 
Siderurgia. 
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Stellantis fecha a fábrica de motores no Paraná

“Precisamos 
urgentemente 

discutir 
política 

industrial não 
só para quatro 
anos, mas para 
os próximos 30 
anos”, afirmou 

o secretário-
geral da CNM/
CUT, Loricardo 

de Oliveira. 

A Stellantis, contro-
ladora das marcas 
Fiat, Peugeot, Jeep 

e Citroën, anunciou o fe-
chamento da fábrica de 
motores de Campo Largo, 
no Paraná, planta que tinha 
cerca de 200 trabalhadores. 
A produção ficará concen-
trada em Betim (MG). O 
secretário-geral da CNM/
CUT (Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos 
da CUT), Loricardo de 
Oliveira, criticou a falta de 
políticas industriais no país 
e reforçou a importância da 
participação dos trabalha-
dores nos debates. 

“O encerramento da 
produção na planta no Pa-
raná é o exemplo da ur-
gência de os trabalhadores 
serem protagonistas na 
industrialização do país. 
É necessário que os traba-
lhadores estejam atentos e 
prontos para essa discussão. 
Essas mudanças das empre-
sas são planejadas e organi-
zadas, com a falta de inves-
timentos em tecnologia e 
inovação e a produção vai 
ficando obsoleta”, alertou. 

O dirigente destacou ser 
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Amanhã, dia 3 de de-
zembro, comemora-se o 
“Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiên-
cia”. A data foi criada pela 
ONU (Organização das 
Nações Unidas) com o 
objetivo de sensibilizar 
a sociedade em todo o 
mundo a refletir sobre as 
dificuldades e os desafios 
enfrentados pelas PCDs 
(pessoas com deficiência). 

No Brasil esta data é 
comemorada no dia 21 
de setembro desde 1982, 
e, em 2005, esse dia foi 
oficializado como “Dia 

Nacional de Luta das Pes-
soas com Deficiência” com 
a mesma perspectiva de 
engajar a sociedade bra-
sileira na luta das pessoas 
com deficiência.

O objetivo da ONU ao 
propor essa data foi dar 
maior visibilidade para 
uma longa luta das pessoas 
com deficiência. Em mui-
tos casos, essa luta é trata-
da pelo viés filantrópico 
ou assistencialista. A luta 
pela igualdade de oportu-
nidade das PCDs deve ser 
entendida e tratada como 
um direito. Nesse sentido, 

é importante entendê-la 
numa perspectiva cidadã 
e emancipatória no âmbito 
das políticas públicas que 
envolve educação, saúde, 
acessibilidade aos locais, 
oportunidades no traba-
lho nos órgãos públicos e 
também na elaboração e 
aplicação de leis que volta-
das às empresas privadas. 

O nosso Sindicato sem-
pre teve a preocupação 
de trazer para o âmbito 
da luta sindical o cum-
primento da lei de cotas 
para pessoas deficientes de 
forma digna oferecendo 

igualdade de oportuni-
dades aos trabalhadores 
PCDs nas empresas. As-
sim como, a solidariedade 
na luta pela ampliação 
de políticas públicas e na 
conscientização da po-
pulação em geral. A Co-
missão dos Metalúrgicos 
do ABC com Deficiência 
é uma importante ferra-
menta no engajamento 
da categoria sobre essa 
importante causa e tem 
tido um papel importan-
te na denúncia sobre os 
retrocessos sofridos pelas 
PCDs no atual governo. 

DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: PARA REFLETIRMOS TODOS OS DIAS

fundamental os trabalha-
dores pautarem o desen-
volvimento nas discussões. 
“Acordos e convenções co-
letivas devem servir como 
um guarda-chuvas para 
garantia não só de direitos, 
mas também de futuro. É 
preciso ter esse olhar para a 
manutenção dos empregos”. 

Loricardo reforçou ain-
da que a falta de uma po-
lítica industrial no Brasil 

habilita a empresa a agir de 
acordo com a sua lucrati-
vidade. “Ao individualizar 
a estratégia, isso prejudica 
não só os trabalhadores 
na planta, mas toda a co-
munidade local. E os tra-
balhadores devem discutir 
política industrial, com 
conteúdo local e produtos 
feitos aqui no país, que não 
sejamos apenas exportado-
res de commodities, mas 

de manufaturas e produtos 
acabados”. 

“Esse é o desafio e o caso 
da Stellantis é exemplo de 
que a política industrial pre-
cisa ser articulada com os 
estados, setor empresarial, 
academia e trabalhadores. 
Precisamos urgentemente 
discutir política industrial 
não só para quatro anos, 
mas para os próximos 30 
anos”, concluiu. 
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O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, e o 
diretor administrativo, 

Wellington Messias Damasceno, 
participaram no início da tarde 
de ontem do encontro com o 
presidente eleito, Luiz Inácio 
Lula da Silva, que reuniu os pre-
sidentes das centrais sindicais e 
federações de trabalhadores de 
diversos ramos. A reunião ocor-
reu no CCBB (Centro Cultural 
Banco do Brasil), em Brasília, 
onde funciona o gabinete de 
transição de governo.

Moisés destacou a impor-
tância do encontro e ressaltou 
que houve compromisso por 
parte do presidente eleito com a 
pauta da classe trabalhadora e de 
manter diálogo constante com o 
movimento sindical. 

“Foi uma reunião importante 
com o compromisso, por parte 
do presidente Lula, de dialogar 
sobre a pauta do movimento 
sindical. Nestas pautas estão po-
líticas para geração de emprego, 
política industrial, a discussão da 
legislação trabalhista e da Previ-
dência Social. Ele se comprome-
teu também a governar ouvindo 
as centrais sindicais para que 
possamos mudar a realidade da 
classe trabalhadora deste país”. 

Moisés frisou ainda que Lula 
reconhece que a reforma Traba-
lhista gerou muitos prejuízos aos 
trabalhadores, com a retirada de 
direitos. 

Salário mínimo
Outro assunto abordado foi 

a necessidade de valorização e 
reajuste do salário mínimo, tanto 

SINDICATOS SE REÚNEM COM LULA EM BRASÍLIA PARA TRATAR 
DAS PAUTAS DOS TRABALHADORES

Presidente eleito se comprometeu a manter diálogo constante com a classe 
trabalhadora

“Ele se 
comprometeu 
a governar 
ouvindo as 
centrais 
sindicais, para 
que possamos 
mudar a 
realidade 
da classe 
trabalhadora”

“A diferença 
é que agora 
temos no 
governo federal 
um presidente 
que respeita 
e ouve o 
movimento 
sindical”

para os trabalhadores como para 
a economia do país. “Ele tam-
bém se comprometeu a dialogar 
com o movimento sindical sobre 
esse tema”, afirmou Moisés. 

CUT
O presidente da CUT, Sérgio 

Nobre, reforçou que será neces-
sária muita luta para recuperar os 
direitos arrancados da classe tra-
balhadora desde o golpe de 2016. 

“Isso vai exigir ainda mais 
unidade do movimento sindical, 
para pressionar o Congresso Na-
cional. A diferença é que agora 
temos no governo federal um 
presidente estadista, democrata, 
respeitado pelo mundo e oriun-
do da classe trabalhadora, que 
respeita e ouve o movimento 
sindical”.

Lula
Lula afirmou que o Brasil 

precisa ser reconstruído em 
muitas áreas e que dedicará 
seu tempo para recuperar em-
pregos e atrair investimentos. 
“Eu quero dedicar meu tempo 
em como vamos fazer para 
recuperar este país, para gerar 
empregos, atrair investimento 

estrangeiro, sobretudo inves-
timento direto para fazer uma 
nova regulação no mundo do 
trabalho, sem querer voltar ao 
passado”.

“Nossa tarefa é muito gran-
de e vamos ter que trabalhar 
com muita seriedade”, com-
pletou Lula. 

Com informações da CUT. 



DiaDema 

Palavra Cantada
O grupo Palavra Cantada se apresenta no 

Festival de Natal de Diadema. Os músicos Sandra 
Peres e Paulo Tatit cantarão os maiores sucessos dos 
seus 28 anos de trajetória que encantam crianças e 
adultos. A abertura fica por conta do grupo da cidade 
‘Tok Batoque’ com repertório do álbum ‘Modo de 
brincar’. Amanhã, na Praça da Moça, Centro. A partir 
das 15h. Entrada franca.

COPA DO MUNDO

Hoje – 12h

Coreia do Sul x Portugal

Hoje – 12h

Gana x Uruguai

Hoje – 16h

Camarões x Brasil 

Hoje – 16h

Sérvia x Suíça

Amanhã – 12h

Holanda x Estados Unidos 

Amanhã – 16h

Argentina x Austrália

Domingo – 12h

França x Polônia

Domingo – 16h

Inglaterra x Senegal 
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Baile da aMa
A AMA-ABC (Associação dos 

Metalúrgicos Aposentados do ABC) 
convida todos para o baile que será reali-

zado no próximo dia 10, das 17h às 22h, com 
apresentação da banda Brasa Brasil, 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.

Santo anDré

Festival 
MultiCultural

A edição de Natal do Festival Multicultural 
conta com atrações culturais e atividades recreativas 
do projeto Domingo no Paço, além de feira com 
produtos oferecidos pelos empreendedores da área 
de artesanato, gastronomia gourmet, moda, produtos 
naturais e food trucks, Domingo, das 10h às 17h. 
Estacionamento do Paço Municipal e Biblioteca 
Nair Lacerda, na Praça IV Centenário, s/nº, Centro. 

Nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, o Sindicato encerrará o expediente duas horas antes do 
início das partidas. Hoje o funcionamento será até 14h. Caso confirme a classificação em primeiro do grupo, 
bastando empate ou em caso de derrota dependendo dos resultados dos jogos, o Brasil joga na segunda-feira, 
5, às 16h. Se ficar em segundo lugar, joga na terça, 6, às 16h. 

Expediente do Sindicato nos dias de jogos da Copa


