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Envolvimento 
com a ditadura

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
São José dos 
Campos e Região, 
entregou ao Minis-
tério Público Fe-
deral estudo que, 
segundo a entida-
de, comprova o 
envolvimento da 
Embraer com a di-
tadura civil-militar. 
A CSP-Conlutas 
solicita apuração 
de denúncias so-
bre graves viola-
ções de direitos 
humanos. 

Orçamento secreto
O STF começou 
a julgar ontem o 
orçamento secreto. 
O sistema que 
desde 2019, sob 
o governo Bolso-
naro, “contami-
nou” as emendas 
parlamentares 
ao orçamento do 
governo federal 
é tido como um 
mecanismo de 
facilitação de des-
vio de verbas e de 
compra de votos 
de parlamentares. 

Ato armado
A PF prendeu em 
Brasília, o empre-
sário bolsonarista 
Milton Baldin, de 
Mato Grosso. Ele 
convocou há duas 
semanas pessoas 
com armas lega-
lizadas e cole-
cionadores, para 
“mostrarem pre-
sença” em frente 
ao Quartel-Gene-
ral do Exército na 
capital federal.

Notas e recadosMetalúrgicos do ABC integram debate “Híbrido Etanol: 
o Motor do Futuro”

O Sindicato partici-
pou ontem da 5ª 
edição do debate 

“Híbrido Etanol: o Motor 
do Futuro”, realizada on-
tem, em Joinville. O encon-
tro discutiu, entre outros 
temas, a necessidade do 
desenvolvimento de uma 
nova tecnologia de energia 
limpa para os automóveis. 
O sistema é defendido pe-
los Metalúrgicos do ABC, 
que afirmam que o modelo 
é mais sustentável e não 
impacta drasticamente o 
planeta.

O diretor administra-
tivo do Sindicato, Wellin-
gton Messias Damasceno, 
participou online da ativi-
dade e apresentou estudo 
com o tema “Caminhos 
para a descarbonização e 
reindustrialização”. 

Wellington destacou 
que o Brasil tem um poten-
cial enorme para explorar 
outras alternativas de com-
bustíveis. “Não podemos fi-
car de fora da eletrificação, 
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Modelo é 
defendido pelo 

Sindicato por 
ser o mais 

sustentável 
para o país

porque o mundo caminha 
para ela, mas podemos 
fazer uma transição 'à bra-
sileira', utilizando o que já 
temos, o etanol, mas não só 
ele, dentro de um modelo 
que atenda e contemple os 
objetivos do nosso país. O 
Brasil precisa estar aberto a 
todas as rotas tecnológicas, 
mas podemos ter tecnolo-
gia desenvolvida no Brasil, 
por brasileiros”. 

“Hoje não temos uma 

orientação em relação a 
isso e os países mais avan-
çados nesse debate são 
justamente aqueles que 
exigem contrapartidas, 
compromissos e metas por 
parte dos governos e polí-
ticas públicas”, completou. 

O debate foi organizado 
pela CNM/CUT (Con-
federação Nacional dos 
Metalúrgicos da CUT) e 
UFSC, com apoio Cear 
Turismo e Eventos, Cen-

tro de Monitoramento e 
Pesquisa da Qualidade de 
Combustíveis, Biocombus-
tíveis, Petróleo e Derivados 
na UNESP, FEM-CUT/SP 
(Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT), 
Unica (União da Indús-
tria de Cana-de-Açúcar e 
Bionergia), Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC e 
Federação dos Trabalhado-
res Metalúrgicos de Santa 
Catarina.

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 
dstma@smabc.org.br

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Não vou falar das bom-
bas de infusão de medi-
camentos, nem de medi-
camentos raros ou muito 
específicos. Estão faltando 
medicamentos comuns, no 
mundo inteiro.

Na Europa, França está 
com falta de paracetamol 
e alguns remédios para 
diabetes. Reino Unido? 
Amoxicilina. E no Brasil? 
O problema é maior.

Historicamente, a indús-
tria farmacêutica nacional 
não tem incentivos para 
garantir a maior parte do 
abastecimento interno, o 
que piorou com o desmonte 

de diversas políticas sociais 
a partir de 2017. 

As consequências da 
falta de medicamentos no 
Brasil atingem todo o sis-
tema de saúde. Faltam re-
médios na rede pública, na 
privada, nos postos e nas 
farmácias. De acordo com 
a CNM (Confederação 
Nacional dos Municípios, 
a escassez atingiu 80% das 
cidades brasileiras entre 
maio e junho.

Na ocasião, quase me-
tade das prefeituras con-
sultadas afirmou que a 
escassez já durava mais 
de um mês. Para mais de 

65% faltava o básico, como 
o antibiótico amoxicilina 
e o composto analgésico, 
anti-inflamatório e anti-
térmico dipirona.

E o chip? À semelhan-
ça da falta de chips para 
produção de automóveis, 
uma grande parte dos in-
sumos para fabricação de 
medicamentos é feito na 
Índia e China, que produ-
zem entre 60 a 80% desses 
insumos. Como exemplo, 
a Coronavac precisa de um 
insumo da China para ser 
produzido aqui.

Portanto, de novo, glo-
balizar a produção de um 

produto universalmente 
utilizado pode, em escala, 
diminuir o seu custo. Mas 
facilita, em muito, que ocor-
ra escassez dos mesmos, 
por problemas e argumen-
tos vários, verdadeiros e 
enganosos, que variam do 
excesso de demanda a um 
problema local e pontual, 
nesses países-chave.

Precisamos, todos, ter 
capacidade mínima de pro-
dução daqueles produtos 
que são fundamentais à 
sobrevivência do país. Se 
você só compra pão em 
uma padaria, vai acabar 
sem café da manhã.

MEDICAMENTOS E CHIPS, O QUE TÊM EM COMUM?
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Nas primeiras horas da 
manhã de ontem, a 
direção executiva dos 

Metalúrgicos do ABC esteve 
na porta da empresa GCabe e 
Altwin, em São Bernardo, para 
entregar a edição da Tribuna 
em mãos e reafirmar o compro-
misso de representar os traba-
lhadores de forma permanente 
no local de trabalho. Ao todo, 
foram 35 edições em fábricas 
da base no ano. 

A empresa atua no ramo de 
linha branca e autopeças, com 
cerca de 430 trabalhadores, 
sendo a maioria mulheres. 

O coordenador de área, Se-
bastião Gomes de Lima, o Tião, 
lembrou que nos últimos dias 
o pessoal na fábrica enfrentou 
uma forte batalha para equacio-
nar uma série de reivindicações 
que afetam a vida dos trabalha-
dores e que, por algum motivo, 
passaram despercebidas pela 
administração. 

“Porém, em todo processo 
de luta, foi consenso elaborar 
uma pauta para tratar de cada 
problema ali existente, e de ime-
diato já foi resolvida a questão 
da PLR de 2022. A mobilização 
rendeu frutos e fez a diferença”. 

DIREÇÃO DO SINDICATO ENTREGA TRIBUNA NA MÃO E DIALOGA 
COM OS TRABALHADORES NA GCABE E ALTWIN

Fábrica em São Bernardo passou por lutas este ano que fortaleceram 
a organização dos trabalhadores

“Os 
trabalhadores 
receberam 
a ‘Tribuna 
na mão’ com 
entusiasmo e 
agradecendo 
pela nossa 
presença 
na porta da 
fábrica”

“Agora estão 
muitos 
esperançosos 
quanto às 
melhorias 
para o ano 
de 2023”

Esperança para 2023
“Os trabalhadores recebe-

ram a ‘Tribuna na mão’ com 
entusiasmo e agradecendo pela 
nossa presença na porta da fá-
brica, levando o sentimento de 
serem bem representados pelo 
Sindicato. Esperamos para o 

próximo ano grandes realiza-
ções e que melhore a qualidade 
de vida destes trabalhadores”, 
completou Tião. 

O cipeiro Wellington Bar-
bosa também enxerga um 
cenário bastante positivo para 
o ano que vem. “Fizemos dis-

cussões muito importantes na 
fábrica e tivemos importantes 
avanços. Todos ficaram mui-
tos satisfeitos em relação a 
atuação do Sindicato e agora 
estão muitos esperançosos 
quanto às melhorias para o 
ano de 2023”. 
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São 500 
trabalhadores 
com contrato 

prorrogado 
por mais um 

ano e 361 
trabalhadores 

efetivados

Após a aprovação 
do acordo ne-
gociado entre o 

Sindicato e a Mercedes, 
em São Bernardo, que 
garantiu a redução do 
impacto da terceirização, 
os Metalúrgicos do ABC 
conquistaram a pror-
rogação do contrato de 
500 trabalhadores com 
prazo determinado por 
mais um ano. Nas ne-
gociações também foi 
garantida a efetivação 
de 361 trabalhadores 
que tinham contrato 
por prazo determinado 
encerrado em outubro, 
sendo 200 em abril e 161 
em agosto de 2023. 

O presidente do Sin-
dicato, Moisés Selerges, 
ressaltou a importância 
do acordo aprovado em 
12 de novembro pelos 
trabalhadores, que ga-
rantiu a prioridade de 
contratação de traba-
lhadores com contrato 
por prazo determinado 
conforme a demanda 
do crescimento da pro-
dução. 

“No momento em 
que o Brasil vive é muito 
importante poder garan-
tir que as pessoas per-
maneçam empregadas. 
E para os que não ficam 
agora temos o compro-
misso de prioridade de 
retorno. Acreditamos 
que a economia vai me-
lhorar, o novo governo 
assume com essa tarefa 
de geração de empre-
gos e desenvolvimento”, 
afirmou. 

 “Na sequência va-
mos trabalhar pela efeti-
vação dos companheiros 

Sindicato conquista prorrogação de contrato e efetivação 
de trabalhadores com prazo determinado na Mercedes

A Regional Diadema não terá expediente hoje por conta do aniversário da cidade. Amanhã, devido ao 
jogo do Brasil na Copa do Mundo, não haverá expediente no Sindicato (Sede e Regionais). 

Expediente do Sindicato 

Tribuna Esportiva

• A seleção brasileira fez 
treino fechado ontem 
para o jogo contra a 
Croácia pelas quartas 
de f inal da Copa do 
Mundo. 

• O Brasil terá a parte 
física como vantagem 
contra a Croácia. Os 
adversários jogaram a 
prorrogação e se clas-
sificaram nos pênaltis 
enquanto o Brasil vem 
de uma goleada.  

• Gabriel Jesus, cortado 
da seleção, teve alta 
ontem após passar por 
cirurgia no joelho na 
terça. A expectativa é 
que volte aos campos 
em três meses. 

• Brasil e Croácia se en-
frentaram na Copa do 
Mundo 2014, na Neo 
Química Arena, com vi-
tória por 3 a 1 da equi-
pe então comandada 
por Luiz Felipe Scolari. 

fotos: divulgação
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de contrato até maio, que 
serão tema de discussão 
já no começo de 2023”, 
prosseguiu. 

Para o coordena-
dor da representação 

na Mercedes, Sandro 
Vitoriano, a força dos 
trabalhadores e do Sin-
dicato possibilitou esse 
resultado. 

“A prorrogação do 
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contrato e a efetivação de 
trabalhadores são fruto 
da discussão de futuro 
da fábrica, da força do 
Sindicato para ampliar 
a discussão da efetiva-
ção de trabalhadores 
e manter os postos de 
trabalho”, afirmou. 

Histórico
Em setembro, a mon-

tadora havia anunciado 
a demissão de 2.200 tra-
balhadores e o desliga-
mento de 1.400 traba-
lhadores com contratos 
temporários. Após um 
intenso processo de mo-
bilização, reunião e ple-
nárias, os trabalhadores 
aprovaram o acordo ne-
gociado pelo Sindicato 
que garante a redução do 
impacto da terceirização 
com a realocação e a re-
qualificação de todos os 
trabalhadores nas áreas 
envolvidas pela terceiri-
zação e o futuro da plan-
ta de São Bernardo. Para 
isso, foi aberto um PDV 
(Plano de Demissão Vo-
luntária) para todos os 
metalúrgicos na fábrica. 


