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Sindicato defende o resgate 
de políticas públicas para 
inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado de 
trabalho e na sociedade.

INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE 
E RESGATE DE DIREITOS
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Vacinação 
como prioridade

O vice-presiden-
te eleito, Ge-
raldo Alckmin, 
que coordena o 
grupo de tran-
sição, afirmou 
que o governo 
Lula terá como 
prioridade ini-
ciar uma grande 
campanha de 
vacinação contra 
a Covid a partir 
de 2 de janeiro.

Contra 
a privatização

O coordena-
dor geral da 
FUP (Federação 
Única dos Petro-
leiros), Deyvid 
Bacelar, que in-
tegra o grupo de 
transição do go-
verno Lula, disse 
que a categoria 
deverá fazer 
manifestações a 
partir de amanhã 
contra a venda 
da Reman e de 
outros ativos da 
Petrobras. 

Privilegiado
Com uma cane-
tada, o presiden-
te da Câmara 
dos Deputados, 
Arthur Lira, 
concedeu mais 
de R$ 30 mil de 
aposentadoria 
parlamentar a 
Bolsonaro. O 
benefício se 
somará à apo-
sentadoria que 
ele já recebe 
por ser capitão 
reformado do 
Exército, de R$ 
11.945,49.

Notas e recadosColônia de férias da FEM/CUT em Itanhaém tem 
pacote para o Carnaval 2023

A Colônia de Férias 
da FEM/CUT (Fe-
deração Estadual 

dos Metalúrgicos da CUT), 
em Itanhaém, divulga o pa-
cote para o Carnaval 2023. 
Sócios dos Metalúrgicos 
do ABC e dos sindicatos 
filiados à Federação podem 
fazer a reserva. 

Haverá show com mú-
sica ao vivo e mesa de fru-
tas. A pensão é completa 
(café da manhã, almoço 
e jantar). Também está 
inclusa a roupa de cama 
(lençol e cobertores). Os 
quartos têm ventilador, 
guarda-roupas, armário de 
cozinha, chuveiro, dois pu-
fes, mesa, beliche, cama de 
casal, geladeira ou frigobar 
e TV. A pousada conta com 
piscina e bar.  

A estadia vai de 18 de fe-
vereiro, após 11h, até o dia 22 
de fevereiro até 10h. Sócios 
pagam R$ 670 e convidados, 
R$ 790, com pagamento em 

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

sumetabc@dieese.org.br
Subseção do Dieese

O Brasil é uma potência 
que não consegue se libertar 
do seu longo ciclo de autos-
sabotagem. Na história re-
cente, por um curto perío-
do, de fato experimentamos 
essa superação: entre 2003 
e 2014, mesmo passando 
por uma das piores crises 
globais da história, a crise 
financeira de 2009, a econo-
mia brasileira cresceu, em 
média, 3,5% ao ano. 

No entanto, desde 2015, 
quando pela primeira vez o 
candidato derrotado nas ur-
nas mobiliza sua base para 

contestar a legitimidade do 
resultado, temos recessão 
e estagnação como marcas 
desse já longo período, com 
uma economia que cai, 
em média, a uma taxa de 
-0,26% ao ano. 

Na última quinta-feira, 
o IBGE divulgou que o PIB 
do Brasil cresceu apenas 
0,4% no terceiro trimestre 
em relação ao trimestre 
anterior. Com desempenho 
abaixo do esperado, mostra 
que a sensação de retomada 
não se confirma, e sinaliza 
para uma atividade econô-

mica fraca nos primeiros 
meses de 2023. 

Nesse cenário, o presi-
dente Lula já atua como se 
fosse o governante, dada a 
absoluta ausência do des-
governo que enfim termina 
em 2022. A PEC da transi-
ção escancara o completo 
desastre do orçamento fe-
deral proposto pelo atual 
governo, sem recursos para 
o aumento do salário míni-
mo, para a manutenção do 
programa Bolsa Família em 
R$ 600, para a atualização 
da tabela do Imposto de 

Renda, para políticas de 
saúde e habitação, entre 
outras. 

Mais ainda anuncia-se 
que o atual governo deixa 
um rombo estimado em 
R$ 400 bilhões, e o próprio 
pagamento das aposenta-
dorias está sem recursos 
garantidos. A tarefa de re-
construção das políticas 
públicas será imensa, mas 
é o que nos cabe fazer, ao 
longo dos próximos quatro 
anos. Que 2023 seja o início 
desse processo, pois o Brasil 
pode muito mais!

2023 - um ano para reconstruir o Brasil

Sede São Bernardo | Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo | CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200 | www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br
Regional Diadema | Av. Encarnação, 290 – Piraporinha | CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra | Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires | CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898
Diretor Responsável: Claudionor Vieira. | Coordenadora: Luciana Yamashita. | Repórter: Olga Defavari. | Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

/SMABC

SINDMETALABC

@SMABC

Pacote inclui 
hospedagem 
com pensão 

completa, 
piscina e 
show de 
música 

três vezes, sendo a primeira 
parcela à vista, a segunda 
parcela em janeiro e a tercei-
ra até 10 de fevereiro. 

A Colônia fica na Rua 
Beritiba, 3.703, Suarão, 
Itanhaém, São Paulo. 
WhatsApp para reservas 

de sócios: (11) 9 7552-
1223. Mais informações 
em fem.org.br/colonia-
-de-ferias/. 
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A data 3 de dezembro, Dia 
Internacional das Pesso-
as com Deficiência, foi 

instituída pela ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) com 
o objetivo de refletir sobre as 
lutas, dificuldades, os avanços e 
desafios enfrentados pelas PCDs 
(pessoas com deficiência). 

Para o coordenador da Co-
missão de Pessoas com Defici-
ência dos Metalúrgicos do ABC, 
Sebastião Ismael de Sousa, o 
Cabelo, é hora de lutar para 
reconquistar o que foi perdido 
no governo atual.

“Vamos ter que reconquistar 
o que foi retirado pelo governo 
Bolsonaro. Avançamos muito 
nos governos Lula e Dilma, mas 
perdemos muito no governo 
Bolsonaro que tentou, de toda 
forma, retirar direitos. Inclusive 
um projeto que está arquivado, 
a flexibilização da lei de cotas, 
por conta de um movimento 
que os coletivos fizeram em 
2019 logo que ele assumiu”.

O coordenador destacou que 
a data é para conscientização, 
não só das pessoas com defici-
ência, mas também da popula-
ção de um modo geral. 

“É preciso mostrar que as 
pessoas com deficiência exis-
tem, que precisam de apoio, 
acessibilidade e adaptação no 

DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFLETE SOBRE NECESSIDADE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS E DE RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

Coordenador da Comissão de Pessoas com Deficiência dos Metalúrgicos 
do ABC reforça a importância de reconquistar direitos e avançar

“Avançamos 
muito nos 
governos Lula 
e Dilma, mas 
perdemos mui-
to no governo 
Bolsonaro que 
tentou, de toda 
forma, retirar 
direitos”

“É preciso 
mostrar que 
as pessoas 
com deficiên-
cia existem, 
que preci-
sam de apoio, 
acessibilidade 
e adaptação 
no posto de 
trabalho”

posto de trabalho. Feito isso, 
a deficiência não vai ser ne-
nhum impedimento para que 
a pessoa possa elaborar sua 
tarefa, trabalhar, ter sua casa, 
filhos, constituir família. Tudo 

é possível, basta ter políticas 
públicas e acessibilidade nas 
cidades, que ainda é muito 
precária”. 

Pandemia
Nota técnica elaborada pelo 

Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos) aponta 
que o mercado de trabalho no 
período da pandemia para as 
pessoas com deficiência, apesar 
de medidas para preservação 
de emprego, foi bastante des-
favorável. 

Mesmo com a vigência da 
Medida Provisória 936/2020, 
que se transformou na lei nº 
14.020/2020, com estabilidade 
no emprego para trabalhado-
res com deficiência até o fim 
do período de calamidade pú-
blica causada pela pandemia, 
observou-se que entre 2019 e 
2020 houve queda de 27,7 mil 
vínculos formais para esse tipo 
de trabalhador, ou seja, mais 
desligamentos que admissões, 
e que, entre janeiro de 2021 e 
abril de 2022, ocorreram mais 
127.595 desligamentos. 

Nota da CUT
A CUT divulgou nota enfati-

zando o protagonismo das pessoas 
com deficiência, em particular dos 
trabalhadores de diversas áreas. A 
partir da iniciativa dos trabalha-
dores e trabalhadoras com Defi-
ciência da CUT, foram reunidas 
pessoas representativas de diversas 
áreas e organizações, na perspecti-
va de construção de propostas para 
o novo governo Lula. 

O documento foi entregue 
ao grupo de transição do gover-
no visando o resgate de direitos, 
negados ou negligenciados pelo 
atual governo, a revogação de leis 
e medidas contrárias à Convenção 
Internacional e outras legislações 
vigentes em nosso país, arduamen-
te construídas ao longo de décadas, 
visando a inclusão e participação 
efetivas das pessoas com deficiên-
cia em nossa sociedade.

O documento, dentre outras 
questões, ressalta a importância 
da Secretaria Nacional dos Direi-
tos das Pessoas com Deficiência, 
“como imprescindível para o for-
talecimento e avanço da Política de 
Promoção dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência. 

adonis guerra



• Mais da metade do elenco 
da Espanha tem menos 
de 25 anos. Dentre os 14 
jogadores jovens, sete esta-
vam na equipe sub-23 que 
chegou à final da Olimpíada 
de Tóquio. 

• Uma das sensações no Qa-
tar, Marrocos já conseguiu 
sua melhor campanha na 
história das Copas ao avan-
çar como líder do grupo F, 
que tinha Croácia e Bélgica. 

• Apesar de ser artilheiro 
de Portugal com oito gols 
em cinco participações em 
Copas, Cristiano Ronaldo 
nunca marcou na fase de 
grupos. 

• O goleiro titular da Suíça 
voltou aos treinos e deve ser 
titular hoje depois de desfal-
car a seleção contra a Sérvia 
com sintomas gripais.

terça-feira, 6 de dezembro de 20224.
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Dirigentes 
fizeram 

balanço dos 
seminários 

regionais e o 
planejamento 

para o próximo 
ano 

Nos últimos dias 
1 e 2, o Sin-
dicato parti-

cipou de um encontro 
com dirigentes de fe-
derações, confedera-
ções e sindicatos do 
Brasil para discutir a 
continuidade do pro-
jeto SASK no país, que 
debateu o futuro da in-
dústria e dos empregos 
ao longo do ano. 

A realização foi da 
IndustriALL-Brasil, em 
conjunto com a Indus-
triALL Global Union 
e a SASK (Centro de 
Solidariedade Sindi-
cal da Finlândia). O 
diretor-executivo dos 
Metalúrgicos do ABC 
e presidente da Indus-
triALL-Brasil, Aroal-
do Oliveira da Silva, 
explicou que foi feita 
uma avaliação dos se-
minários regionais e 
nacional, que discuti-
ram as regionalidades 
no âmbito da política 
industrial e o futuro 
da indústria, além da 
proposta de uma nova 
agenda para 2023 com 
o tema “Fortalecimento 
sindical para uma tran-
sição justa”.

“Apresentamos um 
relatório regional sobre 

os temas levantados e 
a ideia é consolidar a 
visão dos trabalhado-
res em propostas so-
bre política industrial. 
Em todos os encontros 
também apresentamos 
o Plano Indústria 10+, 
com as diretrizes gerais 
dos trabalhadores para 
a política industrial do 
país”, explicou. 

Foram realizados 
seminários no Rio 
Grande do Sul, Santa 

Catarina, Goiás, Mi-
nas Gerais, São Paulo, 
Bahia, Pernambuco, 
Paraná, Rio de Janeiro 
e Amazonas. 

“Para 2023, quere-
mos retomar os semi-
nários nos estados e fa-
zer um encontro nacio-
nal em conjunto com o 
governo e empresários, 
com grupos de trabalho 
regionais para organi-
zar os temas, além de 
um seminário interna-

Sindicato participa de seminário da IndustriALL-
Brasil sobre desafios da indústria 

COPA DO MUNDO

Hoje – 12h

Marrocos x Espanha

Hoje – 16h

Portugal x Suíça

x

x

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA GCABE PRODUTOS ELETRICOS LTDA E ALTWIN ELETRIC LTDA. 
 “O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores nas empresas GCABE PRODUTOS ELETRICOS LTDA e ALTWIN ELETRIC LTDA, inscritas no CNPJ sob os 

números 52.930.484/0001-71 e 00.990.383/0001-92, ambas com endereço na Estrada Sadae Takagi, 255/255 F, Cooperativa, São Bernardo do Campo, a participarem da assembleia específica presencial, 
que será realizada, nas dependências da empresa, no dia 06 de dezembro de 2022, terça-feira, às 14 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, 
05 de dezembro de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

cional para desenhar a 
lógica da reindustriali-
zação no Brasil a partir 
de outras experiências, 
pr incipalmente  do 
Mercosul e da América 
Latina”, contou. 

Foram debatidas no-
vas estratégias para a 
realização do debate nos 
estados. Além da tran-
sição justa e sustentável 
e de política industrial, 
também tratar de ques-
tões como a inclusão 
das minorias sociais, a 
busca pela proposição 
de políticas públicas, o 
fortalecimento, organi-
zação e capacitação dos 
dirigentes. 

Também foi reali-
zado um debate com o 
presidente do TID-Bra-
sil (Instituto Trabalho, 
Indústria e Desenvolvi-
mento) e ex-presidente 
dos Metalúrgicos do 
ABC, Rafael Marques, 
com o tema “Pós elei-
ção de Lula: Quais os 
panoramas para o de-
senvolvimento da in-
dústria no Brasil? Quais 
os limites e possibilida-
des para uma perspecti-
va de transição justa?”

Com informações 
da IndustriALL-Brasil. 


