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Prevenção
O Ministério da 
Saúde pretende co-
meçar a aplicar do-
ses de reforço com 
a vacina bivalente 
contra a Covid-19 
a partir de 27 de 
fevereiro. Essas 
vacinas aumentam 
a imunidade contra 
o coronavírus da 
cepa original, bem 
como da variante 
ômicron. 

Sem anistia
Mais 225 pessoas 
foram denunciadas 
ao STF (Supremo 
Tribunal Federal) 
por vandalismo em 
Brasília no último 
dia 8 de janeiro. 
A PGR (Procura-
doria-Geral da 
República) fez a 
sexta denúncia de 
participantes em 
atos contra a de-
mocracia. No total, 
479 nomes foram 
denunciados até 
agora.

Engavetador
Relatório da Trans-
parência Interna-
cional divulgado 
ontem aponta que 
Bolsonaro usou 
seu mandato para 
promover um “des-
manche acelerado” 
da estrutura de 
prevenção e com-
bate da corrupção 
no Brasil, além de 
trabalhar para ga-
rantir a impunidade 
de familiares e 
aliados envolvidos 
em denúncias. 
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Trata-se de uma expres-
são ainda pouco conhecida, 
mas que traz consigo um 
problema histórico: a dis-
criminação e o preconceito 
contra as pessoas com defi-
ciência. Ela surge do senso 
comum de que essas pesso-
as têm todas as capacidades 
limitadas ou reduzidas, que 
as vê como não iguais, me-
nos aptas ou não capazes de 
gerir a própria vida. 

Historicamente, tal 
compreensão acaba por se 
materializar em atitudes - 

muitas vezes involuntárias 
- que contribuem para a 
exclusão e a opressão. 

Para contribuir com a 
mudança de mentalidade, 
o TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) lançou, em 
dezembro de 2022, a publi-
cação digital “É capacitis-
mo, e você deve saber - Um 
miniguia para atitudes que 
incluam pessoas com defi-
ciência”. 

A proposta é alertar e 
afastar as atitudes “capaci-
tistas”. É preciso promover 

um ambiente corporativo 
cada vez mais diverso e 
inclusivo, além de respeitar 
e promover os direitos das 
pessoas com deficiência. 

Precisamos efetivar os 
compromissos assumidos 
pelo Brasil ao assinar a 
Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência (internali-
zada com força de norma 
constitucional por meio 
do Decreto 6.949/2009). 
Entre eles, o de “promo-
ver o pleno exercício dos 

direitos humanos e das 
liberdades fundamentais 
das pessoas com deficiên-
cia, sem qualquer tipo de 
discriminação”.

A diversidade contribui 
para ambientes mais aco-
lhedores. A responsabili-
dade social é um dever de 
todos, sejam empresas ou 
trabalhadores, e promover 
a inclusão e combater todas 
as formas de discrimina-
ção, um imperativo da 
modernidade, em pleno 
século XXI.

VOCÊ SABE O QUE É O “CAPACITISMO”?

Escola “Dona Lindu” prorroga inscrições 
até 10 de fevereiro

Cursos são uma 
parceria com 
o Senai e há o 
limite de 100 
inscritos por 

turma

A Escola Livre para 
Formação Inte-
gral “Dona Lindu” 

prorrogou o período de 
inscrições dos cursos em 
parceria com o Senai até 
o dia 10 de fevereiro ou 
até atingir o limite de 100 
inscritos por turma. 

Já estão esgotadas as 
opções de Informática 
pacote Office e Assistente 
de Controle de Qualidade, 
turma das 18h. 

Podem se inscrever só-
cios dos Metalúrgicos do 
ABC, seus dependentes, 
sócios de outras categorias 
e trabalhadores desempre-
gados.

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 

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

Assistente de controle 
de qualidade

Idade mínima: 16 anos

Comandos elétricos 
Idade mínima: 18 anos 

É preciso ter curso de 
eletricista instalador

Operador de logística
Idade mínima: 16 anos

Eletricista instalador
Idade mínima: 18 anos

Inspetor de qualidade 
com matemática aplicada
Idade mínima: 16 anos

Interpretação desenho 
+ metrologia e 
matemática aplicada
Idade mínima: 14 anos

necessária. 
Dúvidas pelo telefone 

(11) 4061-1048 ou pelo 

WhatsApp (11) 9 9877-
9604. A Escola fica na 
Regional Diadema do Sin-

dicato (Av. Encarnação, 
290, Piraporinha, próximo 
ao terminal de trólebus). 
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“ACORDO PRECISA SER REVISTO E CONSIDERAR O QUE É 
PRIORIDADE PARA O BRASIL”

Presidente Lula disse ter expectativa de concretizar projeto efetivo de 
integração ainda no primeiro semestre deste ano

fotos: adonis guerra

A Direção do Sindicato 
acompanha com atenção 
o acordo entre o Merco-

sul e a União Europeia, uma das 
pautas do encontro bilateral na 
última segunda-feira, dia 30, en-
tre o presidente Lula e o chanceler 
alemão Olaf Scholz, em Brasília. 
Lula disse ter a expectativa de 
concretizar um projeto efetivo 
de integração ainda no primeiro 
semestre deste ano.

O diretor Administrativo dos 
Metalúrgicos do ABC, Welling-
ton Damasceno, deixa claro que 
a categoria não é contra fazer um 
acordo de livre comércio, mas a 
favor de que o mesmo não pre-
judique o desenvolvimento e o 
parque industrial da região.

“Temos cobrado que o Merco-
sul defenda as questões regionais, 
nossas potencialidades e que seja 
um acordo justo, que ele permita 
que a gente possa avançar naquilo 
que a gente é competitivo, que 
os europeus possam avançar no 
que são competitivos, mas que 
permita que a gente também 
possa desenvolver tecnologia, 
indústria e garantir empregos no 
Brasil. Esse era o grande ponto da 
discussão”, defendeu.

O dirigente explica que a 
integração, sobretudo regional, 
é extremamente importante e 
estratégica. “O bloco europeu 
é muito forte e coeso. Daí, a 
necessidade de fortalecermos o 
Mercosul para que tenha maior 
poder de negociação”. 

“Internamente, há grande inte-

“Temos cobrado 
que o Mercosul 

defenda as 
questões 
regionais, 

nossas 
potencialidades 

e que seja um 
acordo justo”

“Essa integração 
é estratégica 

do ponto 
de vista do 

desenvolvimento 
econômico, 

social, da 
geração de 

emprego e da 
melhoria de 

vida dos nossos 
povos”

gração na produção e comerciali-
zação de bens. Brasil e Argentina, 
que são os maiores países da Amé-
rica do Sul, possuem indústrias 
complementares e estão entre os 
maiores parceiros comerciais um 
do outro. E a Argentina é o prin-
cipal comprador de veículos do 
Brasil, ponto que interessa muito 
a nossa categoria. Porém, temos 
grandes dificuldades em exportar 
para fora do Mercosul”.

“Então, é possível a gente 
aumentar cada vez mais a inte-
gração no sentido de ter uma 
cadeia produtiva e mais articula-

da dentro dos países da América 
do Sul, desenvolver tecnologias e 
alternativas que olhe para a nossa 
região”, garantiu. 

Para Wellington, a região não 
irá avançar rapidamente na ele-
trificação veicular, mas é possível 
discutir a hibridização, pensar em 
alternativas de combustível, em 
desenvolvimento de motores me-
nos poluentes de forma conjunta. 

“Isso, quando, tratamos do 
setor automotivo, mas é possível 
pensar soluções nos variados se-
tores de interesse da região. Essa 
integração é estratégica do ponto 
de vista do desenvolvimento 
econômico, social, da geração de 
emprego e da melhoria de vida 
dos nossos povos aqui, o que não 
impede da gente comercializar e 
discutir com o mundo inteiro, 
desde que seja em condições 
justas e equivalentes, que permi-
tam que os países em ambos os 
blocos possam crescer sem ter 
qualquer trava em seu respectivo 
desenvolvimento”.

Risco
No caso da União Europeia 

e Mercosul, como explica o di-
retor Administrativo, a maioria 
das matrizes que operam no 
continente sulamericano são de 
origem europeia. A tendência é 

que essas empresas concentrem 
a produção nos países de ori-
gem, tirem produção daqui da 
América do Sul e aumente a sua 
exportação para cá. 

“Quando se trata de produtos 
manufaturados esse é o grande 
risco já que não temos muitas 
empresas de capital nacional 
para fazer desenvolvimento e 
ter a decisão saindo daqui e, em 
contrapartida, a maioria delas 
está em solo europeu”, alertou 
Wellington.

“O acordo precisa ser visto 
com essas premissas e nós preci-
samos ter maior integração com 
o mundo, mas sem deixar de 
levar em consideração aquilo que 
é prioridade para o nosso país”.

Tempo
Negociado por mais de 20 

anos, o acordo teve anúncio da 
conclusão geral em 2019. Desde 
então, o tratado precisa ser inter-
nalizado e ratificado por cada um 
dos Estados integrantes de ambos 
os blocos para funcionar. Isso 
significa que terá de ser aprovado 
pelos parlamentos e governos na-
cionais dos 31 países envolvidos. 
O acordo, negociado a toque de 
caixa no governo Temer, entrega 
a nossa indústria em troca da 
exportação de commodities. 
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Mirassol 
x Palmeiras 

x

O Palmeiras deve 
poupar titulares 
hoje pelo estadual. 
Com duas vitórias 
e dois empates, é 
o vice do Grupo 
D. O Santo André 
lidera a chave. 

Com 13 contrata-
ções, o Palmeiras 
feminino iniciou a 
pré-temporada na 
Academia de Fute-
bol e contará com 
a mesma estrutura 
do time masculino. 

Lucas Lima está 
perto de retornar 
ao Santos. O meia 
está livre desde o 
fim do ano, com o 
término do vínculo 
com o Palmeiras 
e empréstimo ao 
Fortaleza. 

A CBF estuda a 
candidatura do 
Brasil para sediar 
a Copa do Mundo 
feminina 2027. 
Alemanha, Bélgica 
e Holanda já apre-
sentaram candida-
tura conjunta. 

fotos: divulgação

“Ação da Cidadania – SOS Yanomami” arrecada doações 
Para acelerar o aten-

dimento e salvar o povo 
Yanomami, em Roraima, 
reforçando as ações de 
emergência decretadas 
pelo governo do presi-
dente Lula, várias ações de 

ajuda humanitária estão 
sendo organizadas. Entre 
elas a campanha “Ação da 
Cidadania – SOS Yano-
mami”, que pretende levar 
cestas básicas, produtos de 
higiene e outros recursos 

aos yanomamis. 
Em vídeo publicado 

nas redes sociais, artistas 
como Wagner Moura, 
Letícia Colin, Bruno Ga-
gliasso, Marieta Severo, 
Carlinhos de Jesus, Anto-

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

Reunião com os trabalhadores na GL

nio Calloni, Mart’nalia e 
Fernanda Abreu fazem um 
apelo à sociedade brasilei-
ra para que façam doações. 
Acesse o site acaodacida-
dania.org.br/sos-yano-
mami.

De acordo com a Ação 
Cidadania, a campanha é 
organizada junto ao Mi-
nistério do Desenvolvi-
mento Social, Funai (Fun-
dação Nacional dos Povos 
Indígenas), militares e en-
tidades locais. Na semana 
anterior, a ONG assegurou 
o envio de 17 toneladas de 
alimentos aos yanomanis.  

Com informações 
da CUT. 

roberto parizotti

Tury

CUT recebe ministro da Previdência e apresenta 
documento com pauta prioritária 

São 11 pontos 
para discussão 

imediata e 
urgente, entre 
eles medidas 
emergenciais 
para zerar a 

fila de espera 
do INSS, que 

soma mais de 
1 milhão de 

pessoas  

O presidente da 
CUT, Sérgio No-
bre, recebeu o 

ministro da Previdência 
Social, Carlos Lupi, na 
sede da Central, em São 
Paulo, na segunda-feira, 
dia 30. Na ocasião, foi 
entregue um documento 
com 11 pontos da pauta 
imediata e urgente para 
uma Previdência universal 
e de qualidade, incluindo 
a proposta de um Fórum 
Trabalho e Previdência 
Social, que o ministro 
disse que será criado. 

“Esta é uma visita de 
reconhecimento da im-
portância que a CUT tem 
como parceira significati-
va para reconstruir tudo 
que foi destruído no Mi-
nistério e só vamos con-
seguir reverter a situação 
juntos. Vamos ampliar o 
espaço de participação 
social, criar o Fórum So-
cial da Previdência com 
a CUT e demais centrais, 
para acompanhar o nosso 
dia a dia, criar uma uni-
dade em torno da pauta e 
fazer a Previdência ser o 
orgulho do Brasil’, disse o 
ministro. 

Entre os pontos des-
tacados no documento 
estão zerar a fila de espera 

no INSS, que soma mais 
de 1 milhão de pessoas, 
garantir a realização de 
perícias médicas huma-
nizadas e ampliar a fis-
calização e o combate à 
sonegação fiscal para a 
Previdência Social. 

O presidente da CUT 
reforçou a importância 
da visita do ministro após 
dois governos que só ata-
caram e destruíram direi-
tos dos trabalhadores e 
prejudicaram segurados 

da Previdência. 
“Depois da luta que 

fizemos para eleger um 
presidente democrático, 
receber o ministro da 
Previdência aqui, assu-
mindo o compromisso 
de que seu Ministério vai 
trabalhar para recuperar 
direitos, é motivo de mui-
ta alegria”, afirmou Sérgio 
Nobre.

O presidente da CUT 
ressaltou que o caminho 
não será fácil por con-

ta da destruição que o 
Estado brasileiro sofreu 
nos últimos seis anos em 
várias áreas, entre elas a 
Previdência. “Se é para 
melhorar a vida dos tra-
balhadores - e a CUT nas-
ceu para isso: ampliar e 
fazer a defesa intransigen-
te dos direitos da classe 
trabalhadora - estaremos 
juntos nessa caminhada 
que não será fácil”, disse.

Com informações da 
CUT.


