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Em São Bernardo, presidente e diretores do Sindicato entregaram a 
“Tribuna na Mão” e chamaram para a Assembleia Eleitoral. 
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TRABALHADORES NA FIAMM
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Assembleia geral eleitoral 
é hoje, às 18h, na Sede
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Vandalismo
Desde 8 de janeiro, 
o Brasil teve 16 
torres de energia 
danificadas e qua-
tro derrubadas por 
ataques no Paraná, 
São Paulo, Rondô-
nia e Mato Grosso. 
O balanço é da 
Aneel (Agência 
Nacional de Ener-
gia Elétrica), que 
reforçou a segu-
rança da estrutura 
elétrica no país.

Símbolo
Um discurso can-
tado pela própria 
ministra marcou 
a cerimônia de 
recriação do MinC 
(Ministério da Cul-
tura). Ao som de 
Aquarela Brasileira, 
Margareth Mene-
zes recebeu servi-
dores. A recriação 
do Ministério 
começou a valer na 
terça-feira, dia 24, 
conforme previsto 
pelo Decreto nº 
11.336/23.

Em 2022
Número de ações 
trabalhistas na 
primeira instância 
cresceu 12% em 
2022, com um 
total de 331.386 
casos, segundo TRT 
(Tribunal Regional 
do Trabalho) da 2ª 
Região, que abran-
ge a Grande São 
Paulo e a Baixada 
Santista. Paga-
mento de dívidas 
trabalhistas somou 
R$ 4,7 bilhões.
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Brumadinho: Tragédia completa quatro anos com 
risco de prescrição do crime

A tragédia do rom-
pimento da bar-
ragem da Vale em 

Brumadinho, Minas Gerais, 
completou ontem quatro 
anos com um saldo de 272 
mortes, uma pergunta sem 
resposta – onde estão os três 
corpos que ainda não foram 
encontrados? – e uma cer-
teza: este é um dos maiores 
crimes socioambientais do 
país que segue impune.

A barragem da Mina 
Córrego do Feijão que 
armazenava o equivalente 
a 400 mil caminhões-pipa 
de rejeitos se rompeu num 
tsunami de lama na manhã 
de 25 de janeiro de 2019. 
Essa lama espessa levou 
tudo no caminho, desde 
casas a plantações, e mo-
radores na região sofrem 
até hoje com problemas 
relacionados à contamina-
ção. A Vale nega aos atin-
gidos a participação nos 
debates sobre as ações de 
reparação. 

Na última terça-feira, 
dia 24, 16 pessoas ligadas à 
mineradora e à consultoria 
alemã Tüv Süd – que ava-
lizou o funcionamento da 

Dezesseis 
pessoas 

ligadas à Vale 
e à consultoria 
alemã Tüv Süd 

tornaram-se 
novamente 

réus e 
responderão na 
Justiça Federal 

por crimes barragem de Brumadinho 
– tornaram-se novamen-
te réus e responderão na 
Justiça Federal por crimes 
relacionados. 

A ministra Rosa Weber, 
presidenta do STF (Su-
premo Tribunal Federal), 
determinou na semana 
passada o início imediato 
do andamento do processo 
penal na esfera federal. A 
decisão atende a um pedido 
das vítimas dos familiares 
que temem o risco de pres-
crição. 

Segundo o MAB (Mo-

vimento dos Atingidos por 
Barragens) para que a re-
paração seja integral e con-
temple todos os prejuízos 
ambientais do território, 
a Vale precisa ser punida. 
“Quanto mais tempo demo-
ra essa punição, aumenta o 
risco de reincidência de cri-
mes e a ‘revitimização’ das 
pessoas atingidas”, declarou 
a entidade.

Para cobrar autoridades, 
o MAB realizou ontem a 
“Jornada 4 anos do crime da 
Vale em Brumadinho: em 
luta por Justiça, reparação 

e segurança”. Manifestantes 
participaram pela manhã 
da 4ª Romaria pela Ecolo-
gia Integral a Brumadinho 
e do ato Indenização Justa 
Já, na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal 
de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte. A tarde, foram 
até a sede do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, 
também na capital, para 
cobrar reparação integral 
dos crimes nas Bacias Rio 
Doce e Paraopeba.

Com informações da 
Rede Brasil Atual.

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

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Na semana passada 
começamos com um 
exemplo de dissonância 
cognitiva, termo na moda 
posto ser um diagnóstico 
possível para as atitudes 
dos “patriotas” que destru-
íram prédios em Brasília.

Imagine o caso: um 
amigo seu pede para aju-
dá-lo na mudança de casa. 
Em nome da amizade, 
você vai. E se ele te oferece, 

digamos, R$ 20? Você pro-
vavelmente ficará ofendi-
do. Existe a história do ra-
paz que vai jantar na casa 
da namorada e, no final, 
saca o talão de cheques e 
pergunta com quanto deve 
contribuir. Há coisas que 
fazemos de graça, mas não 
aceitamos quando alguém 
quer nos pagar.

Nos dois casos está ex-
plícita a ideia que o capita-

lismo nos colocou: “tempo 
é dinheiro”. Quando faze-
mos planos, precisamos 
quantificar quanto tem-
po+dinheiro precisamos 
juntar para gastar com 
uma compra (dinheiro) 
ou viagem (tempo+di-
nheiro).

Nos casos não temos 
quanto quantificar o valor, 
tanto para cobrar um valor 
adequado, quanto para 

aceitar um valor ofertado. 
Na dissonância cog-

nitiva, instintivamente, 
sabe-se que não é possível 
a correlação (valor-mu-
dança, valor-jantar, acam-
par-golpe militar etc), mas 
aceitam o impossível por 
ser ordem, que só pode 
partir de uma autoridade, 
direta ou indiretamente.

Na próxima coluna: a 
figura da autoridade.
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A Diretoria dos Metalúrgi-
cos do ABC segue firme 
na luta toda semana na 

entrega da “Tribuna na Mão” aos 
companheiros e companheiras 
da base. Ontem foi a vez dos 
trabalhadores na Fiamm, em São 
Bernardo, conversarem com o 
presidente do Sindicato, Moisés 
Selerges, e membros da Direção 
na porta da fábrica.

“Receber o trabalhador e a 
trabalhadora e explicar as notícias 
da Tribuna do dia é importante 
para inseri-los no contexto da 
categoria. São assuntos que cabem 
a todos e estar bem informado ga-
rante tomadas de decisões asser-
tivas”, destacou o CSE na Fiamm, 
Josenildo de Lira Aristeu, o Nildo.

Segundo o dirigente, é preciso 
unidade dos 82 trabalhadores. 
“Se não houver mobilização, 
a fábrica não vai garantir seus 
direitos. É preciso organizar 
seus colegas de trabalho e cha-
mar os representantes sindicais 
para uma conversa. Valorizar 
o processo histórico de luta do 
conjunto da classe trabalhadora 
é necessário”, explicou.

“Não existe sindicato forte se 
o conjunto da classe trabalhado-
ra não se organiza. A forma de 
fortalecer a luta é fazendo parte 
e as pessoas precisam se sentir 
parte. Por isso é importante to-
dos serem sócios do Sindicato”, 
prosseguiu Nildo.

Assembleia Eleitoral
O coordenador de São Bernar-

do, Genildo Dias Pereira, o Gaú-
cho, convidou os companheiros 
na fábrica para participarem da 
Assembleia Eleitoral hoje, às 18h, 
na Sede, que dá início ao processo 
de escolha da 23° direção da cate-
goria ao triênio 2023-2026.

“Vocês são o Sindicato dentro 
da fábrica, quem define a luta e 
já são organizados sindicalmen-
te, por isso é tão importante a 
presença de todos. Fortalecer o 
movimento garante unidade na 
hora de negociar com a empresa 
por salários e direitos melhores”, 
disse o diretor, que estende o 
convite a toda base. 

A Fiamm é uma empresa ita-
liana, produz buzinas e faz parte 
do Grupo 3, que reúne autopeças, 
forjaria e parafusos.

TRABALHADORES NA FIAMM RECEBEM “TRIBUNA NA MÃO” 
E DIREÇÃO CHAMA PARA ASSEMBLEIA HOJE

Na porta da fábrica, trabalhadores são convocados para a Assembleia Geral 
Eleitoral, às 18h, na Sede

“Não existe 
sindicato forte 
se o conjunto 
da classe 
trabalhadora 
não se 
organiza”

“Estar bem 
informado 
garante 
decisões 
assertivas”
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PAULISTA
Hoje – 19h30

Mirassol 
x São Bernardo 

Hoje – 21h30

São Paulo 
x Portuguesa

x

x

Escola “Dona Lindu” está com inscrições abertas 
para cursos em parceria com Senai

Entre as opções 
estão dois 

novos cursos. 
As inscrições 

são feitas 
apenas pelo 

site 

A Escola Livre para 
Formação Inte-
gral “Dona Lin-

du” está com inscrições 
abertas para os cursos 
em parceria com o Senai, 
sendo duas novas opções: 
administração da ma-
nutenção e assistente de 
controle de qualidade. 

Podem se inscrever só-
cios dos Metalúrgicos do 
ABC, seus dependentes, 
sócios de outras catego-
rias e desempregados. 

As inscrições vão até 
31 de janeiro ou até atin-
gir o limite de 100 ins-
critos por turma, apenas 
pelo site smabc.org.br/
escola. Dúvidas pelo te-
lefone (11) 4061-1048 ou 
WhatsApp (11) 9 9877-
9604. 

A Escola fica na Regio-
nal Diadema do Sindicato 
(Av. Encarnação, 290, 
Piraporinha, próximo ao 
terminal de trólebus). 

Saiba mais sobre os 
novos cursos: 

• ADMINISTRAÇÃO DA 
MANUTENÇÃO

Objetivo: Desenvolvi-
mento de competências 
relativas ao planejamento, 
programação, controle e 
gestão das pessoas que tra-
balham na manutenção de 
máquinas e equipamentos 
industriais.

Conteúdo: Manuten-
ção: Definição, Falhas, 
Defeitos e Indicadores de 
desempenho; Métodos de 
manutenção: Corretiva, 
Preventiva e Preditiva; 
Planejamento da manu-
tenção: Modelos admi-
nistrativos, arranjo físico 
(leiaute), ferramentas de 
planejamento, controlar 
custos e parada de máqui-
na. Suprimentos da ma-
nutenção: Estoque de so-

O treino do São 
Paulo teve Diego 
Costa de volta aos 
gramados após 
cirurgia no joelho. 
O zagueiro deve re-
tornar aos jogos só 
daqui dois meses. 

Substituídos com 
dores, Maycon e 
Cantillo são dúvi-
das do Corinthians 
para o primeiro 
clássico do ano no 
domingo, contra o 
Tricolor. 

Com duas rodadas 
restantes na fase de 
grupos, a seleção 
brasileira sub-20 já 
tinha alcançado a 
classificação para o 
hexagonal do Sul-
-Americano. 

A seleção brasileira 
sub-20 busca na 
Colômbia a vaga 
para o Mundial 
da Indonésia após 
duas edições sem 
a classificação nos 
últimos oito anos. 
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smabc.org.br/escola
informações: 4061-1048 ou WhatsApp 99877-9604 

Administração da manutenção 
Idade mínima: 16 anos
É preciso ter cursado ou trabalhar na 
área da mecânica/manutenção
Terça e sexta, das 18h às 21h 

Assistente de controle de qualidade
Idade mínima: 16 anos
Terça a sexta, das 9h às 13h
Terça a sexta, das 14h45 às 17h45
Segunda a sexta, das 18h às 21h

Comandos elétricos 
Idade mínima: 18 anos 
É preciso ter curso de eletricista instalador
Segunda a sexta, das 10h15 às 13h15
Terça e quinta, das 14h45 às 17h45
Terça e quinta, das 18h às 21h

Operador de logística
Idade mínima: 16 anos
Segunda a sexta, das 13h às 17h
Segunda a sexta, das 18h às 21h

Eletricista instalador
Idade mínima: 18 anos
Segunda a sexta, das 7h às 10h
Segunda, quarta e sexta, das 14h45 às 
17h45
Segunda, quarta e sexta, das 18h às 21h

Informática pacote Office
Idade mínima: 14 anos
Segunda, quarta e sexta, das 13h às 17h
Segunda, quarta e sexta, das 18h às 21h

Inspetor de qualidade com 
matemática aplicada
Idade mínima: 16 anos
Segunda a sexta, das 14h45 às 17h45

Interpretação desenho + metrologia 
e matemática aplicada
Idade mínima: 14 anos
Segunda a sexta, das 13h às 17h

bressalentes e armazena-
gem. Qualidade: Sistemas 
e normas ISO 9000 e ISO 
14000, gerenciar resíduo, 
controlar poluição e com-
preender as legislações 
ambientais aplicadas, 5s e 
ferramentas da qualidade.

• ASSISTENTE DE CON-
TROLE DA QUALIDADE

Objetivo: Desenvolvi-
mento de competências 
que permitam a colabo-
ração na análise e solução 
de problemas de processo 
e qualidade, aplicando 
as ferramentas da quali-
dade, visando melhoria, 
produtividade e satisfação 
dos clientes, seguindo pro-
cedimentos de trabalho 

e normas da qualidade, 
saúde, segurança e meio 
ambiente.

Conteúdo: Ferramen-
tas da Qualidade, Custos 
da Qualidade, Identifica-
ção do Problema, Méto-
do de Análise e Solução 
de Problema (MASP), 
Programa 5S, Normas 
técnicas.


