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Pensão 
para crianças 

Já está na pauta 
do governo Lula 
colocar em prá-
tica a proposta 
de criar uma 
pensão para 
crianças e ado-
lescentes de fa-
mílias de baixa 
renda que fica-
ram órfãs após 
a morte dos pais 
ou responsáveis 
em consequência 
da Covid-19.  

Financiadores 
golpistas 

A lista com 
59 possíveis 
financiadores 
dos ataques às 
sedes dos Três 
Poderes em 
Brasília, contém 
19 pessoas que 
receberam, jun-
tas, R$ 101,77 
mil em Auxílio 
Emergencial 
durante a pan-
demia de Co-
vid-19.

Bolsa Família 
O Ministério do 
Desenvolvimento 
e Assistência 
Social, Família e 
Combate à Fome 
vai localizar 
as pessoas que 
estão passando 
fome no país e 
sem proteção 
social para inte-
grá-las ao Bolsa 
Família, com o 
direito de rece-
ber R$ 600 por 
mês. 
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Trabalhadores na Dura Automotive aprovam acordo de layoff

Acordo foi 
negociado 

pelo Sindicato 
para evitar 

demissões na 
empresa de 

Rio Grande da 
Serra

Em assembleia rea-
lizada na sexta-fei-
ra, 6, os trabalha-

dores na Dura Automo-
tive, em Rio Grande da 
Serra, aprovaram o acor-
do de layoff (suspensão 
temporária do contrato de 
trabalho) negociado pelo 
Sindicato com a empresa. 

O coordenador da 
Regional Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra 
e CSE na Dura Auto-
motive, Marcos Paulo 
Lourenço, o Marqui-
nhos, explicou que a ne-
gociação foi necessária 
para evitar demissões na 
empresa. 

“Devido a um 2022 
muito complicado e a 
iminência de algumas 
demissões, negociamos 
com a direção da em-
presa e resolvemos pela 
proposta de um layoff. 
Os trabalhadores en-

tenderam o momento 
que estamos passando e 
aprovaram o acordo em 
assembleia”, afirmou. 

“ Tenho certeza de 

que em breve esses tra-
balhadores estarão de 
volta à fábrica, este ano 
de 2023 promete uma 
melhora na s ituação 

tanto para a Dura Au-
tomotive quanto para a 
indústria nacional como 
um todo”, ressaltou Mar-
quinhos.
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A retomada do Ministé-
rio do Desenvolvimento, 
Indústria, Comércio e 

Serviços, pasta assumida pelo 
vice-presidente da República, Ge-
raldo Alckmin, abre novamente 
a possibilidade de discutir polí-
tica industrial no Brasil. Na sua 
posse, no último dia 4, Alckmin 
apresentou alguns pontos para a 
construção dessa política. 

Entre os principais estão a ne-
cessidade de uma política indus-
trial moderna e contemporânea; 
recuperação do protagonismo; 
recriação do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Industrial; 
reforço na coordenação intrago-
vernamental; articulação com a 
estratégia de comércio exterior; 
inovação; transformação digital; 
foco na indústria 4.0; energias re-
nováveis; mobilidade, hidrogênio 
verde; Complexo Industrial da 
Saúde e indústria verde e bioeco-
nomia. 

“Com a recriação do Ministé-
rio da Indústria e a possibilidade 
de discutir novamente uma políti-
ca nessa área, temos que ter como 
foco a geração de trabalho decen-
te, distribuição de renda com a 
melhoria da qualidade de vida do 
povo”, destacou o diretor execu-
tivo dos Metalúrgicos do ABC, 
presidente da IndustriALL-Brasil 
e da Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC, Aro-
aldo Oliveira da Silva.  

“Para isso, podemos organizar 
as atuais e futuras cadeias produti-
vas a partir da solução das deman-
das sociais, como infraestrutura, 
habitação, mobilidade, saúde etc. 
Sempre tendo claro que inovação, 
modernização tecnológica e pre-

RETOMADA DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA ABRE PORTAS 
PARA DISCUSSÃO DA REINDUSTRIALIZAÇÃO DO PAÍS 

Após anos de queda e sucateamento, Sindicato espera avançar no debate 
da inovação, preservação ambiental e geração de empregos de qualidade 

“Temos que 
ter como foco 

a geração 
de trabalho 

decente, 
distribuição 

de renda com 
a melhoria da 
qualidade de 
vida do povo”

“Podemos 
organizar 
as atuais 
e futuras 

cadeias 
produtivas 
a partir da 

solução das 
demandas 

sociais, como 
infraestrutura, 

habitação, 
mobilidade, 

saúde”

servação ambiental têm que estar 
no centro do desenvolvimento 
industrial”, completou. 

Plano Indústria 10+
Pensando nisso, o Sindicato 

ajudou na elaboração do “Plano 
Indústria 10+” que traz entre seus 
objetivos e diretrizes: 

• Gerar empregos de qualida-
de, com políticas que reduzam 
as desigualdades no mercado de 
trabalho;

• Garantir um processo consis-
tente de inovação e modernização 

tecnológica;
• Atender a necessidades fun-

damentais da sociedade brasileira 
(missões);

• Promover o readensamento 
e sofisticação das cadeias produ-
tivas de valor;

• Política industrial alinhada 
com a preservação do meio am-
biente, com a transição justa para 
trabalhadores, trabalhadoras e 
comunidades afetadas;

• Garantir transparência e con-
trole social nas políticas públicas 
para a indústria;

• Universalizar as políticas de 
educação e formação profissional 
com qualidade;

• Promover o desenvolvimento 
industrial regional, o desenvolvi-
mento dos pequenos negócios e o 
cooperativismo;

• Políticas macroeconômicas 
e tributárias alinhadas ao desen-
volvimento industrial e Estado 
articulador, política externa so-
berana e que promova a indústria 
nacional. 

Setor dinâmico
 “Discutimos política indus-

trial porque é um dos setores mais 

dinâmicos da economia, com 
grande capacidade de geração 
de emprego de qualidade e que 
movimenta outros setores. Atu-
almente cada R$ 1 investido na 
indústria representa mais de R$ 
2,60 de retorno em toda a cadeia 
econômica, já em outros setores 
econômicos a cada R$ 1 investi-
do o retorno é menor que R$ 2”, 
reforçou o dirigente. 

adonis guerra

O Brasil perdeu em 
média 17 fábricas por 
dia entre 2015 e 2020, 
foram extintas 36,6 
mil empresas. E vem 
perdendo participa-
ção no PIB que hoje 
já é abaixo de 11%. 
Os números são de 
um levantamento da 
CNC (Confederação 
Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços 
e Turismo). 

INDÚSTRIA EM QUEDA
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Tribuna Esportiva

PAULISTA
Hoje – 15h30

São Bento
x

Santo André

x

Preparatório para o Enem, Cursinho Comuna 
está com inscrições abertas

Colônia de férias da FEM/CUT em Itanhaém tem pacotes para o Carnaval 

Sem fins 
lucrativos, 

pré-vestibular 
é voltado a 

alunos da rede 
pública que 
estão no 3º 

ano ou que já 
concluíram o 
ensino médio 

A hospedagem 
é com pensão 

completa, além 
de piscina e 

show de música

Estão abertas as inscri-
ções para o cursinho 
popular Comuna a 

estudantes da rede pública, 
com foco nos estudos pre-
paratórios ao Enem (Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio), até o dia 8 de fevereiro. 
Sem fins lucrativos, a men-
salidade é de R$ 20 para 
manutenção do projeto. 

O coordenador-geral da 
representação na Volks, José 
Roberto Nogueira da Silva, 
o Bigodinho, destacou que 
o Sindicato é parceiro da 
iniciativa, que teve início 
em 2016 com o trabalhador 
na Volks, Bruno Fernando 
Braz da Silva. 

“É muito importante os 
jovens aproveitarem opor-
tunidades como essa, pois 
na sociedade o ponto de 
partida no conhecimento 
não é o mesmo, depende 
muito do poder aquisi-
tivo. Tem pessoas que se 
preparam para entrar em 
universidades públicas em 
cursinhos que são caros, 
mas a maioria não tem essa 
condição. O Comuna dá a 
condição de conhecimen-
to, de preparar as pessoas 
para disputar uma vaga em 
uma universidade pública”, 
afirmou Bigodinho. 

“É preciso criar políticas 
públicas de educação e de 
reindustrialização do país, 
para que todos e todas 
possam ter oportunidades 
de formação, de conseguir 
um emprego e ter uma vida 
digna”, defendeu.  

Cursinho da Poli
O material didático é 

disponibilizado pelo Cur-
sinho da Poli, que nasceu 
na USP (Universidade de 
São Paulo) em 1987. O di-
retor do Cursinho da Poli 
e presidente da Fundação 
PoliSaber, Giba Alvarez, 
ressaltou que o objetivo 

é democratizar o acesso 
a universidades públicas. 

“Além da preparação 
para o acesso ao ensi-
no superior, o projeto 
permite a formação in-
tegral, política, crítica e 
autônoma. Também é 
um preparatório para o 
mundo do trabalho, que 
vem se ressignificando a 
toda hora e necessita de 
pessoas com formação e 
condições de acompanhar 
essas mudanças”, disse. 

Processo seletivo
Serão 30 vagas e a pro-

va do processo seletivo, 

que não tem custo de 
inscrição, será no dia 11 
de fevereiro, às 9h. Do 
total, 50% das vagas serão 
reservadas a pessoas auto-
declaradas pretas, pardas 
ou indígenas. A priorida-
de é para alunos do 3º ano 
do ensino médio ou que já 
tenham concluído os es-
tudos. As aulas serão aos 
sábados, das 8h às 17h, de 
março a novembro. 

O cursinho fica na Av. 
Bunduki, 352, Assunção, 
São Bernardo. Mais infor-
mações e inscrições pelo 
site cursinhocomuna.wi-
xsite.com/site.

Com a saída de 
Danilo, o Palmei-
ras está atrás de 
um meio-campis-
ta. Até agora o 
clube não con-
tratou nenhum 
reforço para a 
temporada. 

O atacante David 
fez exames no 
São Paulo e deve 
assinar contrato 
por empréstimo 
até o fim da tem-
porada. Será o 
sétimo reforço do 
Tricolor. 

O Corinthians 
inscreveu Ángel 
Romero no Paulis-
tão. Sem contrato 
regularizado, o 
atacante não pôde 
atuar contra o 
Bragantino.  

Lucas Braga disse 
que o Santos tem 
a obrigação de 
buscar títulos para 
honrar a memória 
de Pelé, que foi 
homenageado 
após a vitória con-
tra o Mirassol. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2022 DA ASSOCIAÇÃO DOS METALÚRGICOS ANISTIADOS E ANISTIANDOS DO ABC, AMA-A ABC
De acordo com o Estatuto da Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos do ABC, AMA-A ABC, no artigo 19º e seus parágrafos, fica CONVOCADA a assembleia geral extraordinária para o dia 08 

(oito) de fevereiro de 2023.   A Assembleia será realizada no 3⁰ Andar do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a partir das 9h00 horas, em primeira convocação, obedecendo o quórum mínimo conforme o artigo 
citado, ou, em segunda chamada com qualquer número às 9h30 horas, para a prestação de contas da entidade do ano de 2022. Nada mais a tratar, atenciosamente. São Bernardo do Campo, 17 de janeiro de 2023.
João Paulo de Oliveira – Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA B GROB DO BRASIL S A IND COM MAQS OPERAT E FERRAMENTAS E PRO MARDAN SERVIÇOS EM-
PRESARIAIS LTDA

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores nas empresas B GROB DO BRASIL S A IND COM MAQS OPERAT e FERRAMENTAS E PRO MARDAN SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS LTDA, inscritas no CNPJ sob os números 60.586.450/0001-30 e 27.603.530/0001-80, ambas com endereço na Av. Caminho do Mar, 1811 – Rudge Ramos/ São Bernardo do Campo, a participarem 
da assembleia específica presencial, que será realizada, nas dependências da empresa, no dia 19 de janeiro de 2023, quinta-feira, às 15 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) apresentação de proposta para celebração de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) estabelecendo a adequação da jornada de trabalho com sábados alternados; d) autorização para a diretoria 
celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/ou aditamento; e) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. São Bernardo do Campo – SP, 16 de janeiro de 2023. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

A Colônia de Férias 
d a  F E M / C U T 
(Federação Esta-

dual dos Metalúrgicos da 
CUT), em Itanhaém, está 
com vagas para o pacote 
de Carnaval 2023. Sócios 
dos Metalúrgicos do ABC 
e dos sindicatos filiados à 
Federação podem fazer a 
reserva pelo WhatsApp (11) 
9 7552-1223.

A pensão é completa 
(café da manhã, almoço 

e jantar), com piscina e 
show de música. A estadia 
vai de 18 a 22 de fevereiro. 
Sócios pagam R$ 670 e 
convidados, R$ 790, com 
pagamento em três vezes, 
sendo a primeira parcela à 
vista, a segunda em janeiro 
e a terceira até 10 de feve-
reiro. Também há vagas de 
24 a 31 de janeiro e para 
fevereiro.

Mais informações em 
fem.org.br/colonia-de-ferias/.


