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Fome, doenças, miséria e Fome, doenças, miséria e 
morte do povo yanomami. morte do povo yanomami. 

Sindicato cobra que Sindicato cobra que 
responsáveis por esse responsáveis por esse 

genocídio sejam punidos.genocídio sejam punidos.
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Trabalho
Em reunião com 
sindicalistas, 
governo federal 
afirmou que deve 
reunir trabalhado-
res e direção da 
Lojas Americanas 
para garantir 
preservação dos 
empregos após 
pedido de recupe-
ração judicial da 
varejista. Centrais 
protestam no Rio 
na próxima sexta-
-feira, dia 3.

Olha o gás
Famílias de baixa 
renda recebem em 
fevereiro primeira 
parcela do vale-
-gás do ano. O 
benefício que era 
referente a metade 
de um botijão de 
13kg, agora será 
igual ao valor total 
de um botijão, 
seguindo reajuste 
por conta da PEC 
da Transição, 
aprovada pelo 
governo federal.

Destruiu
Senador Fabiano 
Contarato (PT) 
pediu ao STF (Su-
premo Tribunal 
Federal) que inves-
tigue o presidente 
do PL, Valdemar 
Costa Neto. O 
parlamentar vê 
possível crime de 
supressão de pro-
vas pelo fato de o 
dirigente ter rece-
bido documentos 
que continham 
conteúdo golpista.
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O governo Lula com-
pleta hoje seu primeiro mês 
de gestão. Dentre as me-
didas de relevância destes 
primeiros dias, vale desta-
car a ofensiva do governo 
em reconstruir as relações 
comerciais, começando 
pelos países vizinhos, inte-
grantes do Mercosul.

Na semana passada, 
Lula visitou Argentina e 
Uruguai, países que tota-
lizaram com o Brasil uma 
corrente de comércio de 
US$ 33,1 bilhões em 2022. 

Na visita à Argentina, a 

ideia de uma moeda comum 
entre os dois países voltou a 
ser abordada e gerou polê-
mica. O ministro Fernando 
Haddad veio a público expli-
car que não se propõe uma 
moeda única como o Euro 
na Europa, mas uma nova 
referência para as transações 
comerciais. 

Não haveria a substitui-
ção do real e do peso, mas 
haveria uma moeda digi-
tal para ser usada apenas 
nas transações comerciais 
entre os dois países, no 
lugar do dólar e evitando 

os impactos de oscilações 
externas da moeda norte-
-americana.

No Uruguai, o presiden-
te Lula discutiu a crescente 
aproximação daquele país 
com a China. O Uruguai 
tem debatido um possível 
acordo bilateral com o país 
asiático fora do Mercosul, o 
que não está previsto pelo 
acordo de integração. 

O governo Lula defen-
deu uma negociação em 
bloco entre Mercosul e 
China, e falou da neces-
sidade de modernizar o 

Mercosul. A posição bra-
sileira é que seja feita uma 
negociação no contexto 
e no ambiente do bloco 
econômico, como se deu 
em relação ao acordo do 
Mercosul com a União 
Europeia. 

O fato é que, em apenas 
um mês, o Brasil retoma o 
protagonismo nas relações 
comerciais da região, e 
retoma também a con-
fiança dos demais países 
da América do Sul para o 
devido avanço da integra-
ção regional.

A retomada do Mercosul

Trabalhadores aprovam compensação de dias-pontes na Magnet Metais

Sindicato 
antecipa 

negociação 
com a empresa 

para que 
companheiros e 

companheiras 
consigam se 

programar nos 
feriados do ano

Em assembleia na 
tarde da última 
quinta-feira, dia 26, 

trabalhadores na Magnet 
Metais, em São Bernardo, 
aprovaram o calendário 
anual de dias-pontes e o 
período do Carnaval de 
2023 na fábrica. No total, 
serão quatro dias-pontes e 
as datas de compensação já 
foram definidas.

“O acordo é importante 
porque o companheiro e 
a companheira na fábrica 
conseguem se programar 
em todos os feriados do 
ano”, destacou o coordena-
dor de área, Jonas Brito. “E 
para quem é sócio do Sin-
dicato a vantagem é ainda 
maior, pois pode aproveitar 
o Clube de Campo, conhe-
cer a Colônia de Férias em 
Itanhaém ou os chalés em 
Ubatuba, os dois últimos 
no litoral paulista”.

Segundo o dirigente, a 
direção dos Metalúrgicos 
do ABC está antecipando 
as negociações com as em-
presas para garantir melhor 
organização na base e na 

vida do trabalhador. “Não 
dá para esperar chegar o 
feriado para discutir os dias 
em casa e quando serão 
compensados”. 

A Magnet Metais faz 
parte do Grupo 2 (Sin-
dimaq – máquinas e equi-
pamentos e Sinees – apa-
relhos elétricos e eletrôni-

cos) e produz manufatura 
de componentes elétricos 
para o setor da construção 
civil.

Sindicalização
Os Metalúrgicos do 

ABC convidam todos os 
trabalhadores e trabalhado-
ras na fábrica para fortalecer 

ainda mais a luta na garantia 
de seus direitos e valorizar 
o processo histórico de 
luta do conjunto da classe 
trabalhadora. Organize seus 
colegas de trabalho e con-
verse com os representantes 
sindicais. Para saber mais, 
ligue 4128-4200 ou acesse 
smabc.org.br/sindicalize-se.
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SINDICATO COBRA PUNIÇÃO CONTRA GENOCÍDIO 
DO POVO YANOMAMI

Lula determinou o corte do tráfego aéreo e fluvial em garimpos ilegais de 
Roraima para combater o mais rápido possível as atividades criminosas

Está determinada a inter-
rupção do tráfego aéreo 
e fluvial para combate 

ao garimpo ilegal na Terra 
Indígena Yanomami e região, 
em Roraima. A decisão é do 
presidente Lula após reunião 
ontem com seis ministros do 
governo; a presidenta da Funai 
(Fundação Nacional Indíge-
na), Joenia Wapichana; e o bri-
gadeiro Marcelo Damasceno, 
comandante da Aeronáutica.

Dos ministros, estavam 
Sônia Guajajara (Povos Indí-
genas), Flávio Dino (Justiça), 
Silvio Almeida (Direitos Hu-
manos), José Múcio (Defesa), 
Alexandre Padilha (Relações 
Institucionais) e Rui Costa 
(Casa Civil).

Segundo a presidência da 
República, “as iniciativas vi-
sam combater, o mais rápido 
possível, o garimpo ilegal e 
outras atividades criminosas 
na região impedindo o trans-
porte aéreo e fluvial que abas-
tece os grupos criminosos. As 
ações também visam impedir 
o acesso de pessoas não auto-
rizadas pelo poder público à 
região buscando não apenas 
impedir atividades ilegais, 
mas também a disseminação 
de doenças".

Repúdio
O presidente do Sindicato, 

Moisés Selerges, expressa, 

“A justiça tem 
que cumprir 

seu papel, punir 
fortemente os 
responsáveis 

por esse 
genocídio para 

que sirva de 
exemplo”

“Os governos 
populares e 

democráticos 
procuram fazer 

a correção e 
outros acabam 
prejudicando os 

trabalhadores 
ao não fazer a 

correção”

juntamente com a Diretoria da 
categoria, toda a indignação 
contra as atrocidades come-
tidas contra os povos origi-
nários em nome do garimpo. 
“É criminoso o que foi feito e 
urgentemente precisam ser to-
madas providências. A justiça 
tem que cumprir seu papel, 
punir fortemente os respon-
sáveis por esse genocídio para 
que sirva de exemplo”.

“É estarrecedor, em pleno 
século 21, ver a maldade no 
coração dessas pessoas que 
não têm responsabilidade 
com os povos originários e 

fez o povo Yanomami chegar 
a essa situação de morte, mi-
séria, doenças, fome. Isso nos 
chama a atenção não só pelas 
imagens, mas pela falta de 
compromisso com os povos 
que aqui já habitavam em 
nosso país antes da invasão 
portuguesa”, destacou. 

Para Moisés, agora, mais 
do que punir, essa situação 
tem que nos servir de alerta 
“porque hoje são os yano-
mamis, amanhã podem ser 
os quilombolas e assim por 
diante. Precisamos lutar pela 
preservação do ser humano e 
dos povos originários”.

Combate ao garimpo
Na manhã de ontem, Lula 

já havia determinado a criação 
de um grupo de trabalho para 
estudar e propor ações para o 
combate ao garimpo ilegal em 
terras indígenas, por meio de 
uma portaria publicada no 
Diário Oficial da União pelo 
ministro da Justiça, Flávio 
Dino. A equipe técnica terá 
60 dias para apresentar um 
projeto.

Genocídio anunciado
Em 1992, Bolsonaro, então 

deputado federal, apresentou 
projeto de decreto legislativo 
que previa a extinção da reser-
va Yanomami, demarcada um 

ano antes. O projeto nunca em-
placou, mas ele nunca desistiu. 
Até que tentou pôr em prática, 
mesmo à margem da lei, como 
presidente eleito dos garimpei-
ros e mineradores ilegais. 

Em um dos seus discursos 
no plenário em defesa do de-
creto, Jair Bolsonaro disse: “A 
cavalaria brasileira foi muito 
incompetente. Competente, 
sim, foi a cavalaria norte-ame-
ricana, que dizimou seus índios 
no passado e hoje em dia não 
tem esse problema no país”.

A repercussão das ações de 
genocídio na Terra Indígena 
Yanomami, sob o governo de 
Jair Bolsonaro, fez o ex-presi-
dente se manifestar. Na noite 
de sábado, 28, Bolsonaro pos-
tou em rede social a afirmação 
de que “nunca um governo 
dispensou tanta atenção e 
meios aos indígenas” como 
ele próprio. 

Porém, durante o seu go-
verno, a população de 30 
mil indígenas Yanomami em 
Roraima se viu cercada pelo 
mesmo número de garimpei-
ros atraídos pela exploração 
impune. Esse contingente de 
30 mil garimpeiros ilegais foi 
responsável por um desmata-
mento quatro vezes maior e 
pelo envenenamento dos rios. 

Com informações da Rede 
Brasil Atual. 
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Tribuna Esportiva

Com o título da 
Supercopa, o 
Palmeiras ganhou 
mais tranquilidade 
para buscar um 
volante e um ata-
cante para refor-
çar a equipe. 

Após nove meses 
sem jogar, Pau-
linho disse que 
se emocionou ao 
entrar no 2º tempo 
do Corinthians e 
superar a lesão, a 
1ª da carreira aos 
34 anos. 

Com a semana li-
vre, o Corinthians 
busca a recupera-
ção dos jogado-
res Fausto Vera, 
Maycon e Cantillo 
para domingo, 
pelo Paulista. 

O Santos entrará 
em campo no sá-
bado, no clássico 
contra o Palmeiras, 
com dúvidas e des-
falques de Rodrigo 
Fernández e do 
zagueiro Maicon. 

O São Paulo está 
perto de contratar 
o atacante Erison, 
que pertence ao 
Botafogo e está 
emprestado ao Es-
toril, de Portugal. 

fotos: divulgaçãoTermina hoje o prazo de inscrições para cursos 
em parceria com Senai 

São duas 
novas opções: 

administração 
da manutenção 

e assistente 
de controle 

de qualidade. 
O curso de 

Informática 
Pacote Office 

já atingiu o 
limite e está 

com inscrições 
encerradas

As inscrições para 
os cursos ofere-
cidos pela Esco-

la Livre para Formação 
Integral “Dona Lindu”, 
em parceria com o Senai, 
estão abertas até hoje. 
Neste começo de ano, 
são duas novas opções de 
cursos disponíveis: admi-
nistração da manutenção 
e assistente de controle de 
qualidade. 

As inscrições estão 
encerradas apenas para 
o curso de Informática 
pacote Office, com idade 
mínima de 14 anos, que 
já atingiu o limite de 100 
inscritos por turma. 

Podem se inscrever 
sócios dos Metalúrgicos 
do ABC, seus dependen-
tes, sócios de outras ca-
tegorias e trabalhadores 
desempregados.

As inscrições são feitas 
apenas pelo site smabc.
org.br/escola. Ao finalizar 
a inscrição, o candidato 
ou candidata receberá via 
email o protocolo com o 
dia, horário e conteúdo 
do teste e a documentação 
necessária. 

Dúvidas podem ser 
tiradas pelo telefone (11) 
4061-1048 ou pelo What-
sApp (11) 9 9877-9604. 

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

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

Os trabalhadores na GL estão convocados para reunião amanhã, às 18h, na Regional Diadema. Na pauta, assuntos 
internos. Av. Encarnação, 290, próximo ao terminal de trólebus. 

Reunião com os trabalhadores na GL

A Escola “Dona Lindu” 
fica na Regional Diadema 

do Sindicato (Av. Encar-
nação, 290, Piraporinha, 

próximo ao terminal de 
trólebus). 


