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Uso da máquina
Dados da Caixa 
mostram que Bolso-
naro fez uso eleitoral 
de consignados do 
Auxílio Brasil. Segun-
do a Lei de Acesso 
à Informação e a 
Controladoria-Geral 
da União, o banco 
liberou 99% de todos 
os empréstimos des-
tinados às famílias 
já em situação de 
fragilidade antes do 
segundo turno das 
eleições de 2022.

Vulneráveis
A população em 
situação de rua cres-
ceu 38% entre 2019 
e 2022, período 
que coincide com o 
governo Bolsonaro 
e a pandemia de 
Covid-19. A infor-
mação é do Ipea 
(Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplica-
da), que também 
estimou que o au-
mento da população 
vulnerável cresceu 
211% desde 2011. 

Ferida aberta
A exposição ao 
amianto no ambiente 
de trabalho continua 
matando no país. De 
1996 a 2017, 3.057 
pessoas morreram 
devido a doenças 
relacionadas ao 
asbesto típicas (DRA-
-T). Ou seja, 145 por 
ano. O estudo foi 
feito pela Fundacen-
tro, a Universidade 
Federal da Bahia e 
a Universidade de 
Brasília.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA METALTORK INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. E GENERAL FIX INDUSTRIA E 
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa METALTORK INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. e GENERAL FIX INDUSTRIA E 
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA., inscritas no CNPJ sob os números 59.160.069/0001-25 e 11.610.885/0001-67, ambas com endereço na Rua Brejauva, 400, Vila Santa Rita, Diadema – SP, CEP: 09950-630, a 
participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 15 (quinze) do mês de fevereiro de 2023 (quarta-feira), às 14h40. A assembleia será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa. A ordem do 
dia será: a) apresentação de proposta de alteração na Jornada de Trabalho; b) apresentação de proposta referente a flexibilização da jornada de trabalho – Banco de Horas; c) autorização para a direção do sindicato 
celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 14 de fevereiro de 2023. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

Sindicato se reúne com o presidente do BNDES, 
Aloizio Mercadante

Metalúrgicos do 
ABC trataram 

de eletrificação 
veicular, Vale-

Transporte 
Social e a 

retomada do 
convênio com 
a Agência de 

Desenvolvimento 
Econômico do 

Grande ABC

O presidente do Sin-
dicato, Moisés Se-
lerges, e o diretor 

executivo dos Metalúrgicos 
do ABC e presidente da 
Agência de Desenvolvimen-
to Econômico do Grande 
ABC, Aroaldo Oliveira da 
Silva, estiveram em reunião 
com o presidente do BNDES 
(Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social), Aloizio Mercadante, 
na segunda-feira, dia 13. 

Pelo Banco, também 
participaram a diretora de 
Economia Verde, Luciana 
Costa, o diretor de De-
senvolvimento Produtivo, 
Comércio Exterior e Ino-
vação, José Luis Pinho Leite 
Gordon, e o diretor de Pla-
nejamento e Infraestrutura, 
Nelson Barbosa.

“O BNDES é um banco 
de fomento e é fundamental 
para o desenvolvimento da 

nossa região. Entre as pau-
tas discutimos a proposta 
de Vale-Transporte Social, 
para que os trabalhadores 
desempregados possam 
ter acesso ao transporte 
público e buscar realocação 
no mercado de trabalho”, 
destacou Moisés. 

Para Aroaldo, a retoma-
da do convênio do BNDES 
com a Agência de Desen-
volvimento é essencial. “O 
presidente do BNDES se 
mostrou favorável a fazer a 
parceria com a nossa região 
novamente”, contou. 

“Tratamos ainda de pos-

sibilidades de novos inves-
timentos e financiamentos 
na área da mobilidade e 
transição para eletrificação 
veicular. Saímos com tarefa 
de montar um grupo de 
trabalho para discutir a 
implementação do ônibus 
elétrico nacional”, afirmou.  

FEM-CUT realiza a primeira plenária para o 
9º Congresso dos Metalúrgicos e Metalúrgicas 

A FEM-CUT (Fede-
ração Estadual dos 
Metalúrgicos da 

CUT) realizou no sábado, 
11, a primeira plenária para 
seu 9º Congresso, que tem 
como tema “Metalúrgicas e 
Metalúrgicos na Luta pela 
Reconstrução dos Direitos, 
da Democracia e da Sobe-

rania Nacional”. 
A atividade debateu o 

tema “Indústria, Emprego 
e Desenvolvimento” no 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Itu. O presidente 
da FEM-CUT, Erick Silva, 
explicou que o objetivo é 
fomentar um plano de lu-
tas para o estado. “Vamos 

lutar para reconstruir a 
indústria aqui na região. O 
documento será elaborado 
com os subsídios coletados 
nas plenárias e finalizado 
durante o Congresso, em 
abril”. 

O diretor executivo do 
Sindicato, Aroaldo Oli-
veira da Silva, foi um dos 

debatedores e defendeu 
que o movimento sindical 
se aproprie do debate. 

“Temos que construir 
um plano nacional de po-
lítica industrial que tenha 
compromisso com o de-
senvolvimento do país, 
com geração de emprego 
e distribuição de renda. 
E antenado com as novas 
tecnologias, inovação, res-
peito ao meio ambiente e 
alinhado com as demandas 
sociais atuais”, afirmou. 

A segunda plenária será 
no dia 25, em Pindamo-
nhangaba, com o tema 
“Negociação coletiva e con-
trarreforma”.

Com informações da 
FEM-CUT. 
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“Não podemos 
permitir que 

companheiros 
sejam 

ainda mais 
prejudicados 

nesse 
processo. 

Seguimos 
fortes na 

luta, alertas e 
mobilizados”
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COMEÇA RODADA DE NEGOCIAÇÕES E GL NÃO DEMONSTRA 
INTERESSE EM MANUTENÇÃO DA FÁBRICA EM DIADEMA

Sindicato deixou claro que proposta oferecida não contempla as expectativas 
dos trabalhadores, que a rejeitam após mobilização na base
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Os Metalúrgicos do ABC 
deram início na última 
segunda-feira, dia 13, à 

rodada de negociações com re-
presentantes da GL Legrand, em 
Diadema, para avançar em uma 
proposta que contemple os 180 
trabalhadores e trabalhadoras 
na fábrica. 

A luta segue firme e ratifica-
da em assembleia na manhã de 
ontem pelos companheiros após 
anúncio feito pela empresa em 6 
de fevereiro sobre a decisão unila-
teral pelo fechamento da planta a 
partir do próximo mês de março.

De acordo com o coordena-
dor da Regional Diadema, An-
tônio Claudiano da Silva, o Da 
Lua, mediante a intransigência 
da direção da empresa, o Sindi-
cato deixou claro que a proposta 
de aporte financeiro oferecida 
pela mesma não contempla as 
expectativas dos trabalhadores 
e foi rejeitada após mobilização 
na base.

“O que a GL oferece pelo fe-
chamento está muito aquém do 
que os trabalhadores esperam, 
que é a manutenção da empresa 
e dos empregos. Como a fábrica 
insiste no fechamento, o mínimo 
que os companheiros anseiam é a 
responsabilidade social por parte 
da mesma”, declarou o dirigente.

“Claro que a nossa luta sempre 
é pela manutenção da fábrica, 
mas com o posicionamento irre-
dutível da GL, não podemos per-

“O que a GL 
oferece pelo 
fechamento 
está muito 

aquém 
do que os 

trabalhadores 
esperam”

mitir que companheiros sejam 
ainda mais prejudicados nesse 
processo. Seguimos fortes na luta, 
alertas e mobilizados”, disse.

O coordenador de área, Gil-
berto da Rocha, o Amendoim, 
afirmou que os trabalhadores 
sabem o que fazer para a manu-
tenção da luta até chegar a um 
entendimento. 

Alerta
Na manhã da última sex-

ta-feira, dia 10, Amendoim e 
membros do CSE na GL, esti-

veram na porta da fábrica para 
a entrega da Tribuna na Mão. 
Na ocasião, alertaram os tra-
balhadores com informações 
sobre a última plenária, ocor-
rida um dia antes na Regional 
Diadema. 

“É importante que todos os 
trabalhadores estejam bem in-
formados e atentos aos chama-
dos do Sindicato aos próximos 
passos de luta. Seguimos aten-
tos a cada detalhe da proposta 
e contamos com a participação 
de todos e todas para fortaleci-

mento nas negociações”, disse 
Amendoim.

“Desde novembro do ano 
passado, quando aconteceram 
demissões e o Sindicato fez a 
intervenção, em nenhum mo-
mento a fábrica falou da inten-
ção de encerrar as atividades 
em Diadema. O capital nunca 
se contenta em ganhar muito, 
eles querem ganhar tudo e com 
isso acabam tratando da forma 
mais desumana possível o seu 
conjunto de trabalhadores e 
trabalhadoras”, declarou.
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Conheça as chapas para os CSEs 
(Comitês Sindicais de Empresas). 

O 1º turno da eleição será nos dias 
14 E 15 DE MARÇO. 

Benê e Jorjão Serginho Groisman e Cida

Edgar e Aurélio

Alison e GildoChiquinho e Negão 

Braga e Masé 
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