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‘Tribuna na mão’ foi entregue aos companheiros 
e companheiras na entrada do turno ontem. 
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Danos Morais
Uma empresa de 
Guarulhos (SP) foi 
condenada ao pa-
gamento de R$ 50 
mil, por danos mo-
rais, devido assédio 
sexual sofrido por 
uma operadora de 
máquinas por parte 
do superior hierár-
quico. Segundo TRT 
(Tribunal Regional 
do Trabalho), pro-
cesso tramita em 
segredo de Justiça.

Povos indígenas
O Ministério do 
Desenvolvimento e 
Assistência Social, 
Família e Combate 
à Fome e a Caixa 
assinaram na terça-
-feira, 7, protocolo 
de intenções para 
atendimento aos 
povos indígenas 
dos estados de 
Amazonas e Rorai-
ma. Projeto bene-
ficia famílias para 
recebimento do 
Bolsa Família.

Cerco se fecha
O TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) 
negou na terça-
-feira, 7, pedido 
da defesa de 
Bolsonaro para 
excluir a minuta 
do golpe da ação 
que tramita na 
Corte. Documento 
é rascunho de 
projeto para fazer 
uma intervenção 
do TSE, anular a 
eleição e prender 
o ministro Alexan-
dre de Moraes. 
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Trabalhadores na Trefilação União aprovam 
acordo de jornada

Em assembleia na 
tarde de ontem, os 
trabalhadores na 

Trefilação União, em São 
Bernardo, aprovaram o 
acordo de jornada nego-
ciado pelo Sindicato com 
a empresa. 

O coordenador de área, 
Jonas Brito, destacou que 
foi uma assembleia muito 
boa, já que desde o início 
da pandemia, quando hou-
ve revezamento de jornada 
para diminuir a quantidade 
de trabalhadores na fábri-
ca, as assembleias foram 
online. 

“Foi a retomada da as-
sembleia presencial após 
quase três anos de pande-
mia, um momento especial 
de ter o contato com os tra-
balhadores e conversar so-
bre as demandas”, afirmou. 

O dirigente chamou a 
atenção dos trabalhado-
res para a importância da 
organização no local de 
trabalho. “É fundamental 

Sindicato 
reforçou a 

importância da 
unidade para 
avançar nas 
conquistas

poder discutir as reivin-
dicações dos trabalhado-
res dentro da fábrica e 
encaminhar de maneira 
organizada para a empresa. 
Para conseguirmos ter um 
sindicato sempre forte, 
conquistando melhores 
acordos, o trabalhador 

precisa se associar”, disse. 
Outro tema tratado foi 

o debate sobre o forta-
lecimento da indústria 
na região e no país. “Essa 
é uma luta constante do 
Sindicato, discutir com os 
governos federal, estadual 
e municipais para trazer 

mais empregos e que eles 
sejam de qualidade”, de-
fendeu. 

O Sindicato irá agendar 
a sindicalização na empre-
sa nos próximos dias, além 
de iniciar as discussões de 
PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados).

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

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Hoje encerraremos o 
assunto dissonância cog-
nitiva. Na primeira parte, 
mostramos um grupo de 
pessoas com um interesse 
em comum (OVNIs), no 
qual surge um líder (Marion 
Keech), que inventa uma 
história condizente com os 
interesses daquele grupo, 
embora facilmente rechaçá-
vel ao olhar crítico (a Terra 
seria tomada por um dilúvio 
e eles seriam salvos por um 
disco voador).

 Na segunda parte, mos-
trei exemplos de dissonância 

(contradição) entre con-
ceitos: quanto um amigo 
de verdade te pagaria para 
ajudar na mudança de casa? 
Quanto vale um jantar em 
família ofertado pelos pais 
da namorada(o)? Nos dois 
casos não há como precifi-
car, há um valor emocional 
importante envolvido. Na 
terceira parte, a figura da 
autoridade: aquele que é re-
conhecido por ter o conheci-
mento, a posição ou o poder 
de determinar o curso de 
fatos maiores: o resgate pelos 
OVNIs, o estudo científico 

(Milgram), a instalação de 
um golpe militar.

Existem pessoas que ten-
dem a crer (e crer implica 
em aceitar sem questionar) 
em OVNIs, autoridades 
políticas, autoridades reli-
giosas e aceitar histórias que, 
se vistas de fora, gerariam 
estranheza (dilúvio? ET? 
Sananda?). Pior é observar 
que, sob influência dessa 
figura de autoridade, a disso-
nância é amplificada, manti-
da e levada a outro nível. 

Neste ponto, com a “rea-
lidade alternativa” já aceita, a 

autoridade não precisa mais 
dar ordens, basta sugerir, 
para que os seguidores in-
terpretem e ajam conforme 
a mentalidade de seita, re-
alizando toda sorte de atos 
violentos. Nos EUA, Charles 
Manson foi culpado por 
nove mortes brutais que ele 
incitou, morrendo na cadeia. 
Atualmente sofrem para 
criminalizar os responsáveis 
pelo ataque ao Capitólio. 
Aqui, não podemos deixar 
pra lá o absurdo do ataque às 
sedes dos Três Poderes em 8 
de janeiro. Sem anistia.

DISSONÂNCIA COGNITIVA – PARTE 4
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Mais uma vez os Me-
talúrgicos do ABC 
estiveram na porta da 

fábrica para a entrega da ‘Tribu-
na na Mão’. Esta é a quarta roda-
da de conversas semanais com os 
trabalhadores na base em 2023 e, 
desta vez, com os companheiros 
na WEG, em São Bernardo. 

“A WEG é uma empresa im-
portante na nossa base, com a 
produção de motores elétricos 
e geradores e o Sindicato quer, 
cada vez mais, garantir e apoiar a 
organização sindical no local de 
trabalho”, afirmou o presidente 
do Sindicato, Moisés Selerges, 
na manhã de ontem em frente 
à fábrica. 

“Por isso, chamamos os tra-
balhadores que ainda não são só-
cios do Sindicato para organizar 
seus colegas e, assim, conversar 
com os representantes sindicais”, 
convidou.

O CSE na WEG, José Car-
los Pereira dos Santos, o Zé da 
Ponte, destacou a importância 
da atividade. “Mostrar ao com-
panheiro e companheira que 
estamos sempre presentes e dis-
postos a escutá-los garante uni-
dade e fortalecimento no chão 
de fábrica, pontos essenciais 
para avançarmos em conversas 
com a empresa”. 

Representatividade
“Este Sindicato é referência 

no Brasil e no mundo pela sua 
organização, pela sua luta e pelo 
apoio que cada trabalhador e 
trabalhadora dessa categoria têm 
dado a essa direção”, declarou o 
coordenador de São Bernardo, 
Genildo Dias Pereira, o Gaúcho.

“Além da representatividade, 
dos acordos coletivos, Campa-
nha Salarial, PLR [Participação 
nos Lucros e Resultados] e da 
organização no local de trabalho, 
também temos uma série de 
convênios e serviços que bene-
ficiam os trabalhadores. Estamos 
trabalhando para ampliar esses 
benefícios em todas as áreas, 
alimentação, saúde, cultura, 
educação, lazer e serviços. Fique 
sócio!”, reforçou o diretor.

A WEG conta com 400 traba-
lhadores e faz parte do Grupo 2, 
que inclui empresas de máqui-
nas e equipamentos.

SINDICATO ENTREGA ‘TRIBUNA NA MÃO’ NA WEG E APONTA 
SINDICALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

Esta é a quarta rodada de conversas semanais com os trabalhadores 
na base em 2023

“Este Sindicato 
é referência 
no Brasil e 
no mundo 

pela sua 
organização, 
pela sua luta 
e pelo apoio 

que cada 
trabalhador e 
trabalhadora 

dessa 
categoria tem 

dado a essa 
direção”

“A WEG é 
uma empresa 

importante 
na nossa 

base, com 
a produção 
de motores 
elétricos e 

geradores e 
o Sindicato 

quer, cada vez 
mais, garantir 

e apoiar a 
organização 

sindical 
no local de 
trabalho”
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Tribuna Esportiva

PAULISTA
Hoje – 18h

Santo André 
x Água Santa

Hoje – 19h30

Palmeiras 
x Inter de Limeira 

Hoje – 21h30

São Bernardo 
x Corinthians 

SUPERCOPA 
DO BRASIL 
FEMININA
Hoje – 16h20

Corinthians 
x Internacional 

x

x

x

x

Em parceria com o Sindicato, Rassini doa carteiras 
para a Escola “Dona Lindu” 

O presidente do Sin-
dicato, Moisés Se-
lerges, e diretores 

da Executiva estiveram na 
manhã de ontem na Rassi-
ni, em São Bernardo, para 
receber a doação de carteiras 
para a Escola Livre para 
Formação Integral “Dona 
Lindu”, que fica na Regio-
nal Diadema. De maneira 
simbólica, trabalhadores 
que já realizaram cursos 
profissionalizantes na Escola 
participaram da entrega. 

“Com essa doação, a 
Rassini faz uma demons-
tração importante da ne-
cessidade da formação 
profissional. O Sindicato 
discute o tempo todo e 
cobra muito uma política 
industrial para o país, que 
passa necessariamente pela 
formação dos trabalhado-
res. A indústria mudou 
muito nos últimos anos 
por conta da tecnologia, 
o trabalho mudou, as em-
presas buscam ser mais 
competitivas no mercado e 
a formação tem papel fun-
damental nisso”, afirmou. 

“É difícil ver empresas 
que se dispõem a fazer par-

Trabalhadores 
na empresa 
que já reali-

zaram cursos 
profissio-

nalizantes 
participaram 

da entrega das 
doações 

O Corinthians 
teve os retornos 
de Yuri Alberto 
e Maycon, que 
estavam lesio-
nados, no treino 
preparatório para 
encarar o São 
Bernardo.  

O Palmeiras repu-
diou comentários 
preconceituosos 
sobre a contrata-
ção da argentina 
Lorena Benítez e 
que denunciaria 
todos esses perfis 
às redes sociais. 
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cerias com um sindicato 
combativo, forte, que mo-
biliza. A empresa sabe que 
o Sindicato, no momento 
que reivindicar melhores 
condições de salários e tra-
balho, estará cumprindo 
o seu papel, isso é sinal de 
grandeza. A empresa não é 
inimiga, está aqui para gerar 
os empregos que queremos. 
Buscamos ampliar os cursos, 
que sejam mais modernos, 
voltados para a Indústria 4.0. 
Agradeço a Rassini e para-
béns pelo gesto”, destacou. 

O diretor responsável 
pela Escola, Marcos Paulo 
Lourenço, o Marquinhos, 
reforçou a importância da 
formação para o futuro dos 
trabalhadores e da região. 

“A doação é uma de-
monstração para as outras 
empresas de que é possível 
unir forças e fazer o melhor 
para o trabalhador. Fazer 
cursos profissionalizantes, 
com o peso de um diploma 
do Senai, e estudar bastante 
é uma maneira de conquis-
tar um salário melhor, evo-

luir na vida e ser um bom 
cidadão e trabalhador”. 

O coordenador de São 
Bernardo, Genildo Dias 
Pereira, o Gaúcho, para-
benizou a empresa pela 
doação e também os tra-
balhadores. “Quero para-
benizar quem já participou 
dos cursos, aproveitando 
as opções de qualidade 
que são oferecidas pelo 
Sindicato, preparando o 
futuro profissional. E que-
ro agradecer a empresa 
pela doação, nessa parceria 
que nasceu, e que mais 
empresas possam fazer 
também para juntos me-
lhorar a vida de cada um e 
cada uma”. 

O CSE na Rassini, Lu-
cas Costa Cavalcante, de-
fendeu que quando a em-
presa busca produtividade, 
não tem nada melhor do 
que qualificar os trabalha-
dores. “Esse gesto é pensar 
a evolução da Escola junto 
com o Sindicato, a qualifi-
cação é muito importante, 
é pelo conhecimento que 
temos a evolução”. 

Inscrições abertas
A Escola “Dona Lindu” 

está com inscrições abertas 
até amanhã para os cursos 
em parceria com o Senai. 
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. Mais infor-
mações pelo telefone (11) 
4061-1048 ou WhatsApp 
(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

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


