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Com auditório lotado, os 
trabalhadores aprova-
ram por unanimidade 

o início do processo eleitoral do 
Sindicato ao triênio 2023-2026 
em Assembleia Geral ontem na 
Sede. Esta é a nona vez seguida 
que os Metalúrgicos do ABC 
renovam a Direção escolhendo 
diretamente seus representantes 
nos locais de trabalho por meio 
dos CSEs (Comitês Sindicais de 
Empresa). 

Foram definidos o calendário, 
a Comissão Eleitoral e a relação de 
fábricas com Comitês Sindicais. 
Serão 46 empresas da base com 
156 representantes dos CSEs e o 
CSA (Comitê Sindical dos Apo-
sentados), com 6 membros. 

O presidente dos Metalúrgicos 
do ABC, Moisés Selerges, afirmou 
que o Sindicato faz questão de dar 
publicidade ao processo eleitoral 
porque tem uma coisa que pou-
cos sindicatos têm: organização 
na base. 

“Este Sindicato, como cos-
tumo dizer, é o solo sagrado da 
classe trabalhadora deste país. 
Sabemos que a transformação que 
queremos fazer na sociedade não 
faremos sozinho, mas com todas 
as demais entidades e movimentos 
sociais, mas não vamos negar a 
nossa história”.

Moisés destacou ainda que, 
para combater a extrema-direita, a 
luta dos Metalúrgicos do ABC não 
para. “Estamos todos os dias na 
rua, de domingo a domingo, não 
temos descanso. A extrema-direita 
está aí e nós temos que colocar ela 
no lugar dela. Perdemos direitos 
com a reforma da Previdência, o 
desemprego em alta, a democracia 
sendo ameaçada por aquele bando 
de vândalos no dia 8 de janeiro. 
Seguimos fortes porque somos 
fruto de luta e organização”.

TRABALHADORES APROVAM O INÍCIO DO PROCESSO ELEITORAL DO SINDICATO
Em Assembleia Geral, foram aprovados a Comissão Eleitoral, a relação de empresas com CSE e o 
número de representantes 

“Este 
Sindicato é o 
solo sagrado 
da classe 
trabalhadora”

“Agora é 
hora da 
retomada da 
democracia, 
de direitos, 
da liberdade, 
da alegria 
de viver, a 
retomada 
para que a 
gente possa 
ser feliz”

A retomada
“Olhar para esta assembleia 

lotada, com a participação de 
muitas mulheres, é uma alegria. E 
o Sindicato tem que trazer ainda 
mais mulheres, jovens, negros, 
LGBTQIA+ para participar da 
luta. Por isso o lema da campanha 
eleitoral desse triênio é 'A Reto-
mada'. Agora é hora da retomada 
da democracia, de direitos, da 
liberdade, da alegria de viver, a 
retomada para que a gente possa 
ser feliz. Enquanto tiver gente dor-
mindo nas ruas, enquanto tiver 
trabalhadores passando fome, a 
luta não para”, afirmou.

Democracia
O presidente agradeceu 

ainda aos companheiros par-
lamentares e representantes 
sindicais de várias entidades 
pela presença. 

“Há muito tempo temos 
passado por uma tempestade 
política muito forte, que come-
çou em 2013, nas manifestações 
pelo Passe Livre. E essa casa, em 
nenhum momento, por mais 
difícil que fosse, abandonou a 
luta pela democracia no nosso 
país. Não tem representação 
maior que trabalhadores elege-
rem representantes nas esferas 

municipais, estaduais e federal. 
Isso é exercício da democracia”.

Modelo de organização 
O modelo de organização 

com CSEs, vigente desde abril 
de 1999, fortalece a categoria 
no local de trabalho e garante 
representatividade no chão de 
fábrica.

Esta será a 23° direção da 
categoria eleita desde 1959 e 
o processo é dividido em duas 
etapas: no primeiro turno são 
eleitos os CSEs e no segundo 
turno, o Conselho da Executiva 
da Direção e o Conselho Fiscal. 
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“Juntos resistimos ao golpe, à persegui-
ção e à prisão do companheiro Lula, aqui 
comemoramos a sua soltura e apontamos 
ao Brasil que o país poderia ter outro 
jeito. Isso prova que quando pensamos e 
agimos coletivamente as coisas tendem a 

dar mais certo. Esse é o espírito dos CSEs, 
das Comissões de Fábrica, Cipas, da organi-

zação no local de trabalho, é pensar junto. Não 
poderia deixar de sair honradamente da direção com 

essa tarefa, de contribuir mais um pouco para que este Sindicato 
continue sendo exemplo para o Brasil e para o mundo, não só 
no movimento sindical, mas na política e na construção de uma 
nova sociedade”, Wagner Santana, o Wagnão, ex-presidente 
do Sindicato de 2017 a janeiro de 2022. Desde 1987 na Volks, 
foi cipeiro, Comissão de Fábrica, CSE, integrante do Comitê 
Mundial dos Trabalhadores na montadora, presidente do 
Dieese e secretário-geral na base.

“A Comissão atua com idoneidade no 
processo para garantir eleições democráticas 
e justas no Sindicato. Contamos com a parti-
cipação de todos os trabalhadores”, Gerson 
Dias Pereira, aposentado na Volks desde 
2016. Foi da Comissão de Fábrica por dois 

mandatos e do CSE por quatro mandatos.

“A categoria renova mais uma vez sua 
diretoria e garante em todo o processo cla-
reza e organização aos fatos. Começamos 
os trabalhos nessa assembleia e seguimos 
até a posse em julho”, Nivaldo Nunes Be-
zerra, o Sapão, CSE na BCS, antiga TRW, 

desde 2011.

“Todo o processo mostra a grandeza e a 
democracia da categoria. A participação, 
organização e unidade dos trabalhadores 
provam isso”, Evandro Dias Sampaio, o 
Carrapicho, foi CSE na Multibrás de 1996 
a 2002 e assessor de base no Sindicato de 
2002 a 2018.

“A Comissão tem a responsabilidade de 
fazer o processo ser extremamente demo-
crático e legítimo. É uma eleição exemplo 
para todo o país”, Genusia Ferreira de 
Araújo, trabalhadora na Mercedes desde 
2004 e militante na categoria.

Responsáveis por acompanhar o processo eleitoral, os cinco integran-
tes da Comissão foram aprovados durante Assembleia Geral ontem na 
Sede. O presidente da Comissão é Wagner Santana, o Wagnão, ex-pre-
sidente dos Metalúrgicos do ABC.

CONHEÇA OS INTEGRANTES

TRABALHADORES APROVAM 
A COMISSÃO ELEITORAL

em Números

sen
do162

é o total de 
representantes 
que compõem 

a Direção 
Plena. 

46
é o número de 
empresas com 
representação 

sindical no chão 
de fábrica

156 CSEs

6 no CSA 

Comitês 
Sindicais de 
Empresas

Comitê Sindical 
de Aposentados

44 dirigentes em Diadema 

14 em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra 

40 em São Bernardo do Campo 

58 dirigentes em montadoras



RibeiRão PiRes

Parque Oriental 
O Parque Oriental contará com brinquedos in-

fláveis para crianças até 13 anos amanhã e domingo, 
das 10h às 16h. Serão três infláveis e uma cama elástica. 
Quem puder doar haverá arrecadação de alimentos 
não-perecíveis, que serão destinados a entidades sociais. 
O parque tem área de 60 mil m², trilha, lago, jardim 
japonês, parquinho, entre outras atrações para o lazer 
e a observação da natureza. Rua Major Cardim, 3.100, 
Estância Noblesse. 

DiaDema

Visita aO BOrBOletáriO 
Pensando no público que deseja conhecer o Borbo-

letário Municipal, mas não tem disponibilidade durante 
a semana, a Prefeitura de Diadema organiza uma “visita 
técnica” amanhã, das 13h às 15h. Para participar, é preciso 
fazer a inscrição pelo e-mail educambientaldiadema21@
gmail.com. Considerado o principal espaço de educação 
ambiental da cidade, a visita passará pelo laboratório e casa 
de criação, onde são cultivados ovos, lagartas e pupas. Rua 
Ipitá, 193, Jardim Inamar. 
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Tribuna Esportiva

SUPERCOPA 
DO BRASIL

Amanhã – 16h30

Palmeiras 
x Flamengo

PAULISTA
Amanhã – 18h30

Santos 
x Ferroviária

Amanhã – 20h

Bragantino
 x Santo André

Domingo – 15h

Água Santa
 x Portuguesa

Domingo – 16h

São Bernardo 
x São Bento 

Domingo – 18h30

São Paulo
 x Corinthians

x

x

x

x

x

x

Com a equipe 
titular poupada 
contra o Ituano 
pelo Paulistão, 
o Palmeiras en-
cara amanhã o 
Flamengo pela 
Supercopa, no 
Mané Garrincha. 

fotos: divulgação

santo anDRé

sãO PaulO
Estreia hoje o espetáculo que tem como principal 

personagem a cidade de São Paulo. A ideia é mostrar ao 
público, com músicas, textos, poesias e depoimentos pes-
soais de Regina Braga, riquezas e particularidades, desde 
a sua Fundação até os dias de hoje. Há textos de Mario 
de Andrade, Castro Alves, Drauzio Varella e músicas de 
Chico César, Renato Teixeira, Adoniran Barbosa, entre 
outros. Sesc Santo André. Sextas, 20h, e sábados, 19h, até 
11/2. Inteira R$ 40. Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar. 

são Caetano 

arte fOtOgráfica
O 10º Salão Nacional de Arte Fotográfica será aberto 

amanhã, das 10h às 12h, com cerca de 100 fotografias en-
tre premiadas e menções honrosas. Ao todo, o concurso, 
organizado pelo fotoclube ABCClick, recebeu mais de 600 
fotografias. O primeiro lugar ficou com “Arrebentação”, de 
Ronaldo de Andrade, de Florianópolis. Após a abertura, a 
mostra ficará até 31 de março. De segunda a sexta, das 8h 
às 17h. Anexo da Pinacoteca. Av. Dr. Augusto de Toledo, 
255, Santa Paula. 

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: Cinthia Fanin. Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

/SMABC

SINDMETALABC

@SMABC


