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Cortes na educação 
Pós-graduandos 
de todo o país de-
cidiram paralisar 
suas atividades 
ontem como res-
posta ao anúncio 
do MEC de que 
não há verbas 
suficientes para 
o pagamento de 
bolsas de estudos. 
Calcula-se que 
está impossibilita-
do o pagamento 
de 14 mil médicos 
residentes e de 
mais de 100 mil 
bolsistas.

Auxílio fraudulento 
Uma auditoria do 
TCU concluiu que 
o governo Bolso-
naro gastou R$ 2 
bilhões mensais 
a mais, ao incluir 
indevidamente no 
programa Auxílio 
Brasil, 3,5 mi-
lhões de pessoas, 
no mês de outu-
bro, exatamente 
o período da elei-
ção presidencial. 

PEC da Transição 
O plenário do Se-
nado aprovou a 
PEC da Transição. 
A PEC amplia o 
teto de gastos em 
R$ 145 bilhões 
em 2023 e 2024 
para o paga-
mento do Auxílio 
Brasil (que volta-
rá a se chamar 
Bolsa Família) e 
libera outros R$ 
23 bilhões para 
investimentos fora 
do teto em caso 
de arrecadação 
de receitas extra-
ordinárias.
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Trabalhadores na AQSeptence aprovam acordo de PLR 

Foi a primeira 
negociação 
de PLR com 
o Sindicato, 
pagamento 

será em março 
de 2023

Em assembleia na 
manhã de ontem, 
os trabalhadores na 

AQSeptence, em São Ber-
nardo, aprovaram a pro-
posta de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) 
negociada pelo Sindicato 
com a empresa. 

O coordenador de área, 
Jonas Brito, contou que as 
negociações anteriores com 
a empresa foram para atra-
vessar momentos de difi-
culdades, como redução de 
jornada e banco de horas. 

“Já discutimos pautas 
que não eram positivas, 
mas necessárias. Agora com 
a melhora da produção 
chegamos a essa PLR, a 
primeira negociada com 
o Sindicato. Junto com a 
Campanha Salarial e a Con-
venção Coletiva de Tra-
balho, a PLR é de extrema 
importância pelo momento 
complicado que passamos 
no país, os trabalhadores 
tendo dificuldades de pagar 
as contas básicas”, afirmou. 

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

formacao@smabc.org.br
Departamento de

Formação

Beneficiado pela di-
fusão do rádio, Getúlio 
Vargas, durante o Estado 
Novo (1937-1945), foi o 
primeiro político brasi-
leiro a incorporar o fute-
bol como instrumento de 
exaltação nacional com 
a Copa de 1938 ocorri-
da na França, momento 
que foi o ponto de virada 
do futebol como um dos 
símbolos da identidade 
nacional brasileira.

A Copa de 1950 reali-
zada no Brasil mostrou a 
força do magnetismo que 
o futebol exercia sobre 

a população. Em 1958, 
o presidente Juscelino 
Kubitschek (1956-1961) 
capitalizou a conquista 
da Copa do Mundo exal-
tando o Brasil como país 
do futuro e a vitória da 
seleção como símbolo de 
uma nova era. 

Um dos momentos de 
maior instrumentalização 
política do futebol foi no 
período da ditadura militar 
(1964-1982), após a derrota 
da Copa de 1966. A Copa 
do México foi a primeira a 
ser transmitida ao vivo pela 
televisão no Brasil. A eufo-

ria da conquista do tricam-
peonato mostrou-se útil aos 
militares para popularizar 
a ditadura e minimizar as 
denúncias de desapareci-
mentos, torturas e pouca 
liberdade de expressão que 
ocorriam no país.

O contraponto à di-
tadura foi a “democracia 
corintiana” (1982-1984), 
liderada pelos jogadores 
Sócrates, Casagrande, Ze-
non e Wladimir, que além 
de democratizar as decisões 
internas do clube, tiveram 
um papel de destaque nos 
acontecimentos políticos 

do país, como o apoio à 
campanha das “Diretas-Já”. 

A política continua pre-
sente na atual Copa do 
Mundo incluindo as críticas 
de violação de direitos hu-
manos ao próprio governo 
do Qatar, o país-sede. Na 
nossa seleção, as posições 
de alguns jogadores em 
relação às últimas eleições 
têm gerado muita polêmica 
na imprensa. Apesar de se 
propagar que futebol e po-
lítica não deveriam se mis-
turar, tanto no Brasil, como 
no mundo, essa mistura 
parece estar longe do fim.

FUTEBOL E POLÍTICA: UMA HISTÓRIA DE QUASE UM SÉCULO 

“A própria empresa re-
conheceu a importância 
dessa pauta, o que foi muito 
positivo para conseguir 
avançar nas negociações. 
Agradecemos aos traba-
lhadores e reforçamos a im-
portância da sindicalização 
para fortalecer a luta”.  

O pagamento da PLR 
será em parcela única em 
março de 2023. Também foi 
aprovada a contribuição ne-
gocial, quem ficar sócio até 
fevereiro fica isento da taxa. 
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No último sábado, 3, 
as turmas do curso de 
militantes 2022 se reu-

niram em Cajamar para a última 
atividade de formação do ano. O 
objetivo foi debater os desafios 
para a militância em 2023, tro-
car experiências e promover um 
momento de confraternização. 

Ao longo do ano, aproximada-
mente 70 pessoas frequentaram o 
curso, coordenado pelo Departa-
mento de Formação do Sindicato, 
em cinco diferentes turmas de 
trabalhadores nas montadoras e 
nas fábricas das Regionais.

A diretora executiva do Sin-
dicato, responsável pelo Depar-
tamento de Formação, Michelle 
Marques, reforçou a importância 
das atividades ao longo do ano. 

“A Formação está bem sa-
tisfeita com a participação dos 
trabalhadores nesses cursos, por-
que é deles que saem os futuros 
representantes dos Metalúrgicos 
do ABC. É muito importante 
que, antes de ser representante, os 
trabalhadores entendam o papel 
do dirigente e seus desafios, que 
só aumentam conforme o tempo”, 
destacou. 

Trabalho fundamental 
O secretário-geral do Sindi-

cato, Claudionor Vieira, abriu o 
evento destacando a importância 
da formação.  

“Esse trabalho é fundamental 
para a continuidade da tradição 
de luta e de todo o legado do nos-
so Sindicato. Esses encontros per-
mitem que militantes de diversas 
empresas troquem experiências 
e conheçam a realidade da cate-

ENCONTRO EM CAJAMAR REÚNE TURMAS DE FORMAÇÃO DE MILITANTES 2022
Trabalhadores se encontraram para debater os desafios em 2023 e trocar experiências 
sobre a realidade da categoria que é tão heterogênea
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goria que é muito heterogênea”.
O dirigente reforçou também 

a importância da formação no 
seu crescimento pessoal. “A for-
mação transforma as pessoas, 
ajuda não só do ponto de vista 
do conhecimento, mas princi-
palmente o nosso processo de 
informação sobre companheiris-
mo, construção das relações e de 
sensibilidade humana. Quando 
entrei para o Sindicato, esse pro-
cesso foi fundamental para mim, 
não só como dirigente, mas como 
ser humano”.

 
Desafio de 
reconstruir o Brasil 

Claudionor falou também 

sobre os desafios de reconstruir 
o Brasil.  “O país foi destruído 
pelo retrocesso político, o auto-
ritarismo e pelas reformas neo-
liberais, que tiraram os direitos 
dos trabalhadores e diminuíram 
a proteção social da população 
empobrecida. Precisamos com-
bater o bolsonarismo em todas 
as suas trincheiras para que o 
Brasil não volte a viver os tempos 
sombrios que experimentamos 
nestes últimos anos”.  

“O trabalho militante foi fun-
damental para derrotar Bolso-
naro e eleger o presidente Lula e 
será importantíssimo para derro-
tarmos a extrema direita e toda 
a sua herança fascista que quer 

destruir a esquerda, a democracia 
e os direitos dos trabalhadores”, 
concluiu.

Formação de dirigentes 
Em 2022, foi estruturado um 

curso para dirigentes com o tema 
“Montagem e desmontagem do 
desenvolvimentismo no Brasil 
(1930-2022)”, com o objetivo de 
promover uma reflexão sobre as 
características do nosso modelo 
de desenvolvimento no sentido 
de superar os problemas estru-
turais da sociedade brasileira, 
as lutas para implementá-lo e a 
resistência das elites. Ao todo, 
participaram 78 dirigentes em 
quatro turmas no ano.
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Tribuna Esportiva

São Bernardo

Baile da aMa
A AMA-ABC (Associação dos 

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

amanhã, 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.

Mauá

aniversário 
da cidade

Mauá celebra 68 anos com quatro dias de 
festa. O Paço receberá shows de artistas renomados 
e locais, barracas, food trucks e espaço kids. Hoje se 
apresentam Marcos e Belutti; no sábado tem show 
de Diogo Nogueira e no domingo o encerramento 
fica a cargo da banda de forró Falamansa. A entrada é 
gratuita, mas quem quiser pode levar 1kg de alimento 
não perecível. Os portões abrem às 18h. Confira mais 
detalhes da programação em: maua.sp.gov.br.

COPA DO MUNDO

Hoje – 12h

Brasil x Croácia

Hoje – 16h

Holanda x Argentina 

Amanhã – 12h

Marrocos x Portugal

Amanhã – 16h

Inglaterra x França 

x

x

x

xEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS EMPREGADOS HORISTAS E MENSALISTAS DA VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA – ÁREAS B-TXR, B-TXR-1 e 
B-TXR-2 (LABORATÓRIO DE EMISSÕES, DINAMÔMETRO E OFICINA DE AGREGADOS).

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os empregados das áreas: B-TXR, B-TXR-1 e B-TXR-2 (LABORATÓRIO DE EMISSÕES, DINAMÔMETRO E OFICINA 
DE AGREGADOS) da empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA a participarem da Assembleia Específica, conforme artigo 77 do Estatuto Social, em 15 de dezembro de 2022, quinta-feira, 
nos seguintes horários: às 14h, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade mais um dos trabalhadores interessados, OU, não alcançado referido quórum, às 14h30, em 
segunda convocação, com a presença de qualquer número de interessados. O local para realização da assembleia é na Unidade Anchieta da empresa, em São Bernardo do Campo/SP: ALA 19 – 
LABORATÓRIO DE EMISSÃO DE GASES. A seguir:  a ordem do dia: a) exposição da proposta negociada com a empresa até a presente data, referente a pagamento do Adicional de Periculosidade; 
b) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores. São Bernardo do Campo, 09 de dezembro de 2022.. MOISÉS SELERGES JÚNIOR (Presidente) e WELLINGTON MESSIAS DAMASCENO 
(Diretor Administrativo e Financeiro).”

Hoje, devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo às 12h, não haverá expediente no Sindicato (Sede e 
Regionais). 

Expediente do Sindicato nos dias de jogos da Copa

Sede: os departamentos Admi-
nistrativo, Financeiro, DAC, DST, 
Formação, Almoxarifado, Cempi 
e RH funcionam até 22 de dezem-
bro. Ficam em regime de plantão a 
assessoria de base (exceto dias 26 de 
dezembro e 2 de janeiro), jurídico e 
patrimônio (exceto dias 23 e 30 de 
dezembro). Os departamentos re-
tornam a partir do dia 9 de janeiro. 

Regionais Diadema e Ri-

beirão Pires e Rio Grande da 
Serra: terão expediente até 16 
de dezembro, com retorno em 9 
de janeiro. 

Tribuna: Esta é a última edi-
ção do ano. Na semana que vem, 
será lançada a especial Retros-
pectiva 2022. A próxima edição 
será em 12 de janeiro.  

Clube de Campo: Não abrirá 
nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 

1º de janeiro. A reabertura será em 
7 de janeiro. Funcionamento das 8h 
às 18h.  A entrada para convidados 
(não sócios) custa R$ 15. Taxa de 
piscina para sócios e dependentes 
R$ 10, com validade de 45 dias. Taxa 
de piscina para convidados R$ 20 o 
dia. Pagamento em dinheiro ou Pix. 
Informações: (11) 9 4335-9433. Rua 
Sorocaba, s/nº, Jardim Borda do 
Campo, São Bernardo. 

Expediente do Sindicato nas férias

• Tite indicou que Alex 
Sandro não deve atuar 
hoje ainda por conta 
da lesão. Se não jogar, 
Danilo deve seguir na 
lateral-direita e Éder 
Militão na esquerda. 

• Modric, da seleção da 
Croácia, e companhei-
ro de Vinicius Jr. no 
Real Madrid, admitiu 
o favoritismo do Brasil. 
“Brasil é sempre favori-
to, mas especialmente 
nesta Copa”.


