
página 3página 3

Dirigentes estiveram na Legas Metal, Dirigentes estiveram na Legas Metal, 
em Diadema, na manhã de ontem, e em Diadema, na manhã de ontem, e 

conversaram com os trabalhadores.conversaram com os trabalhadores.

DIRETORIA REALIZA A PRIMEIRA DIRETORIA REALIZA A PRIMEIRA 
TRIBUNA NA MÃO DO ANOTRIBUNA NA MÃO DO ANO

adonis guerra

EDIÇÃO 5054 | SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2023 | SMABC.ORG.BR |       11 97407-3791

Assembleia geral eleitoral 
é quinta-feira, 26, às 18h, na Sede



 

Farra com cartão co-
orporativo

Os filhos 03 e 04 
do ex-presidente 
Bolsonaro, Eduar-
do e Jair Renan, 
gastaram mais 
de R$ 63 mil no 
cartão corporativo 
de uso exclusivo 
de membros da 
gestão pública. 
Eles gastaram tudo 
isso em um único 
dia, durante uma 
visita a Goiás sem 
a presença do pai.
 

Pesquisa 
no combate à fome

A USP reúne 38 
pesquisadores 
no instituto cria-
do pelo CNPq 
para atuar no 
combate à fome. 
O trabalho que 
será coordenado 
pela Faculdade 
de Saúde Pública 
fará investigações 
sobre insegurança 
alimentar e terá 
soluções alinhadas 
com o desenvolvi-
mento sustentável. 
 

Taxa de desemprego 
A taxa de desem-
prego do Brasil 
recuou para 8,1% 
no trimestre até 
novembro de 
2022, indicou o 
IBGE. O resultado 
veio em linha com 
as estimativas do 
mercado financei-
ro. Essa é a me-
nor marca para 
o trimestre até 
novembro desde 
2014. 
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ASSEMBLeIA GERAL ELEITORAL
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC

O Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, com base nos Municí-
pios de São Bernardo do Campo, 
Diadema, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, por seu dire-
tor Presidente, Moisés Selerges 
Júnior, convoca, nos termos dos 
artigos 96 e 97 do estatuto social, 
todos os seus associados em 
pleno gozo de seus direitos es-
tatutários,  que este edital virem 
ou dele tomarem conhecimento, 
para participarem da Assembleia 
Geral Eleitoral, a realizar-se no 
dia 26 de janeiro de 2023, às  
18 horas, na Sede do Sindicato 
localizada à Rua João Basso, 
nº 231, Centro, São Bernardo 
do Campo - SP. Os associados 
presentes à assembleia delibe-
rarão sobre: 01) Definição do 

calendário eleitoral do primeiro 
turno (1º e 2º escrutínios) para a 
eleição dos Comitês Sindicais de 
Empresas e do Comitê Sindical 
dos Aposentados, que comporão 
a Direção Plena do Sindicato, 
e do segundo turno (1º e 2º 
escrutínios) para a eleição do 
Conselho da Executiva da Dire-
ção e do Conselho Fiscal para a 
gestão 2023/2026; 02) Instalação 
e duração da Comissão Eleitoral 
e eleição dos seus membros, 
incluindo seu Presidente, que 
conduzirá o processo eleitoral; 
e 03) Aprovação da relação das 
empresas que elegerão, no pri-
meiro turno das eleições, seus 
Comitês Sindicais de Empresa 
e o número de membros destes 
Comitês, observados os critérios 

contidos no parágrafo único do 
artigo 97 do Estatuto Social do 
Sindicato. Os associados que 
desejarem constituir um Comitê 
Sindical em sua empresa, ob-
servadas as condições previstas 
nos artigos 22 e 23 do Estatuto 
Social do Sindicato, poderão 
encaminhar solicitação junto à 
Secretaria Geral do Sindicato, 
durante o horário normal de 
funcionamento da mesma (09 às 
18 horas), até o dia 23 de janeiro 
de 2023.

São Bernardo do Campo, 
20 de janeiro de 2023.

MOISÉS SELERGES JÚNIOR
Pres. do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

"É a organização sindical no local de trabalho 
que fortalece a luta"

Os associados 
estão 

convocados 
para a 

assembleia 
que definirá 
o calendário 

eleitoral

O início do proces-
so eleitoral, que 
escolherá a Di-

reção Plena, o Conselho 
da Executiva da Direção 
e o Conselho Fiscal do 
Sindicato para o triênio 
2023-2026, acontecerá na 
próxima quinta-feira, 26, 
na Sede, às 18h. 

Os associados estão 
convocados (Edital) , 
para a assembleia que 
definirá o calendário 
eleitoral, os integrantes 
da Comissão Eleitoral e 
as empresas e número de 
representantes. 

O processo é dividido 
em duas partes: no 1º tur-
no são eleitos os Comitês 
Sindicais de Empresa, os 
CSEs, que ficam dentro 
das fábricas e no 2º Turno, 
o Conselho da Executiva 
da Direção e o Conselho 
Fiscal do Sindicato. 

“É importante que os 
sócios do Sindicato par-
ticipem da assembleia. 

É a organização sindical 
no local de trabalho que 
fortalece a luta da cate-
goria, e da mesma forma 

é a representação dos 
comitês sindicais que 
democratiza as relações 
de trabalho dentro de 

cada empresa”, destacou 
o secretário-geral dos 
Metalúrgicos do ABC, 
Claudionor Vieira.



sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 .3

fotos: adonis guerra

A retomada da Tribuna 
na Mão 2023 aconte-
ceu ontem pela manhã 

na Legas Metal, em Diadema. 
O jornal foi entregue aos tra-
balhadores e trabalhadoras 
pelo presidente do Sindicato e 
membros da direção executi-
va. Os CSEs Valderez Dias de 
Amorim, o Serginho Groisman, 
e Aparecida Maria de Melo, a 
Cida, estiveram presentes para 
dialogar com os 83 trabalhado-
res também.

Na conversa com os me-
talúrgicos, Moisés destacou a 
plenária com as centrais sindi-
cais em Brasília. “Como é bom 
ser recebido pelo presidente da 
República e ter um presidente 
que se importa com a classe tra-
balhadora para discutir temas 
como imposto de renda, refor-
ma Trabalhista, valorização do 
salário mínimo e negociação 
coletiva”, afirmou. 

Também participaram do 
encontro na quarta-feira o se-
cretário-geral dos Metalúrgicos 
do ABC, Claudionor Vieira, e 
o diretor executivo, Aroaldo 
Oliveira da Silva.

Agilidade do diálogo
A CSE Cida disse que a com-

panheirada repercutiu a ação. 
“Comentaram sobre a impor-
tância da atuação e agilidade 
dos membros do Sindicato, que 
na quarta-feira, 17, estavam em 
Brasília na plenária das centrais 
sindicais conversando com o 

SINDICATO RETOMA TRIBUNA NA MÃO COM TRABALHADORES NA LEGAS METAL
Diretoria executiva dialoga com companheiros e companheiras sobre ações e organização 
no local de trabalho

“É importante 
esse olho no 
olho e dialogar 
para mostrar 
que só com 
organização 
no local de 
trabalho 
e todos 
sindicalizados 
é possível 
garantir 
direitos”

“Como é 
bom ter um 
presidente da 
República que 
se importa 
com a classe 
trabalhadora”

ministro do Trabalho, Luiz Ma-
rinho, e o presidente Lula e, no 
dia seguinte, estavam presentes 
com todos na Legas”, destacou.

Segundo Valderez, a fábrica 
tem hoje um quadro de mais de 
50% de trabalhadores renova-

dos, com um ano ou menos na 
fábrica. “Por isso é importante 
esse olho no olho e dialogar 
com cada companheiro e com-
panheira para mostrar que só 
com organização no local de 
trabalho e todos sindicalizados 

é possível garantir direitos”.
A Legas Metal faz parte 

do grupo G8.2 (trefilação e 
laminação de metais ferrosos, 
esquadrias e construções me-
tálicas) e produz displays para 
mercados e lojas.



São Paulo

Exposição 'Frida Kahlo' 
A vida e obra de Frida Kahlo ganham uma biografia 

imersiva em formato de exposição. A mostra “Frida Kahlo – 
A Vida de um Ícone” explora a biografia da artista passando 
por coleções de fotografias históricas, filmes originais, am-
bientes digitais, instalações artísticas e itens de colecionador. 
De 1º de fevereiro a 30 de abril no Shopping Eldorado (Av. 
Rebouças, 3970 – Pinheiros). Ingressos a partir de R$45. 
Mais informações em: fridakahlosaopaulo.com.br. 

Santo andré

VErão no sEsc 
O Sesc Verão este ano, tem como tema “Pratique 

Onde Estiver! Como Quiser!”, com objetivo de incentivar 
e promover a adoção de um estilo de vida mais ativo por 
meio da prática regular de atividades físicas. O programa 
conta com atrações para a criançada e as famílias durante 
as férias escolares. Obrigatório o uso de máscara. Até 7 de 
fevereiro no Sesc (R. Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar). 
Tel: 4469-1200. 
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diVulguE 
sEu EVEnto 
ou artE na 

tribuna

Quem escreve poemas 
ou desenha e quer ter 
seu trabalho publicado 
na edição de sexta-feira 
também pode entrar em 
contato ou procurar o 
representante na fábrica. 

Envie nome, empresa em que 
atua, tipo de apresentação 

cultural, local, data, horário, 
preço do ingresso e imagem de 

divulgação do seu evento para

Whatsapp: 99965-9532

Tribuna Esportiva

PAULISTA
Amanhã – 15h

Água Santa 
x São Bento

Amanhã – 18h30

Inter de Limeira 
x Corinthians

Domingo – 16h

Palmeiras 
x São Paulo

Domingo – 18h30

São Bernardo 
x Santos

Domingo – 20h30

Ferroviária 
x Santo André

x

x

x

x

x

A CBF quer apre-
sentar à Conme-
bol candidaturas 
brasileiras para 
as finais da Li-
bertadores, em 
novembro, e da 
Sul-Americana, 
em outubro. 

A seleção sub-
20 encara a fase 
de grupos da 
Sul-Americana 
em busca de uma 
das quatro vagas 
para a Copa do 
Mundo da Indo-
nésia. 
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São Paulo

IdEntidadE hip-hop
O 14º Festival IDTHH – Identidade Hip-Hop 

traz na programação workshops, exposição fotográfi-
ca, live paint, jam, bate-papo, batalha-show de rima, 
batalha-show de crews, intervenções cênicas, mostra 
de dança e pocket shows. Sábado e domingo em di-
versos horários. No Centro Cultural São Paulo (Rua 
Vergueiro, 1000 – Paraíso - metrô Vergueiro). Confira 
programação: centrocultural.sp.gov.br. 

diadema 

projEto Férias
O Projeto Férias é uma das opções de lazer para a 

garotada. Uma série de atividades como amarelinha, pula 
corda, pega-pega, iniciação esportiva e pintura de rosto, vão 
acontecer em seis diferentes locais da cidade, incluindo o 
Clube Municipal Mané Garrincha, onde haverá atividade 
diariamente. Para se inscrever acesse: abre.ai/feriaspro-
jeto. Até 27 deste mês.  Mais informações no site: portal.
diadema.sp.gov.br. 


