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Recurso rejeitado
Em decisão unâ-
nime, o Tribunal 
Superior Eleitoral 
rejeitou na terça-
-feira (14) recurso 
da defesa de Bol-
sonaro que queria 
excluir a “minuta 
do golpe” de inves-
tigação contra ele. 
Documento com 
teor antidemocrá-
tico foi encontrado 
na casa do ex-mi-
nistro Anderson 
Torres.

Abono salarial
Trabalhadores da 
iniciativa privada 
nascidos em ja-
neiro e fevereiro 
começaram a rece-
ber ontem o abono 
salarial. Devem 
receber o benefício 
cerca de 22 mi-
lhões de pessoas, 
no total de mais 
de R$ 20 bilhões. 
Os recursos vêm 
do FAT (Fundo de 
Amparo ao Traba-
lhador).

Pessoa Física
A Receita Federal 
mudou o prazo 
de envio da decla-
ração do Imposto 
de Renda Pessoa 
Física 2023 para 
15 de março a 31 
de maio. A Receita 
explicou que a mu-
dança permite que 
todos os contribuin-
tes tenham acesso 
à declaração 
pré-preenchida já 
no primeiro dia de 
entrega.

2. quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023

fotos: divulgação

Notas e recados

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

Sindicato se reúne com diretor do maior banco 
do mundo, o ICBC

Os Metalúrgicos 
do ABC estive-
ram no ICBC 

(Banco Industrial e Co-
mercial da China), em 
São Paulo, considerado 
o maior banco do mundo 
em ativos, para tratar de 

oportunidades de inves-
timentos e negócios, na 
última terça-feira, dia 14.

O presidente do Sin-
dicato, Moisés Seler-
ges, o diretor executi-
vo, Aroaldo Oliveira da 
Silva, e o diretor admi-

nistrativo, Wellington 
Messias  Damasceno, 
participaram da reunião 
com o diretor do banco, 
Michael Zhou.  

Moisés destacou que a 
China é o maior parceiro 
comercial do Brasil. “É 

de extrema importância 
o Sindicato ter relação 
com todos os atores que 
participam dessa relação 
comercial,  principal-
mente quem está ligado 
diretamente à indústria. 
É estratégico para pensar 
o futuro da indústria 
no Brasil e os próximos 
investimentos”, afirmou. 

“Os chineses estão in-
teressados na transição 
energética e na econo-
mia verde. Ao dialogar 
com o banco, temos a 
possibilidade de captar 
esses investimentos na 
região”, explicou. 

Para Aroaldo,  que 
também preside a Agên-
cia de Desenvolvimento 
Econômico do Grande 
ABC, essa aproximação 
com o banco da China 
trará novas oportunida-
des de negócios. 

“Queremos preparar 
atividades de aproxi-
mação entre empresas 
brasileiras e chinesas, 
tendo o foco na nossa 
região, com geração de 
empregos e renda”, ex-
plicou.

Será o 32º 
desfile do bloco, 

que reunirá 
instituições do 

ABC, da capital e 
do litoral

Bloco Eureca desfila amanhã com sua folia engajada

O tradicional Bloco 
Eureca (Eu Reco-
nheço o Estatuto 

da Criança e do Adoles-
cente) desfila amanhã, 
com concentração a partir 
das 13h, pelas ruas do 
centro de São Bernardo. 
O tema deste ano é “Con-
tra o genocídio das várias 
infâncias!!! Será que eu 
posso contar com você?”. 

O coordenador do 
bloco, Marco Antônio da 
Silva, o Markinhus, res-
saltou que este é o 32º ano 
em São Bernardo, além 
dos desfiles realizados em 
outras cidades. 

“O bloco é uma folia 
engajada, levamos o ele-
mento da cultura popular 
que é o carnaval para 
mobilizar a sociedade, 

com uma mensagem po-
sitiva para a população”, 
afirmou. 

O Eureca trata este 
ano das várias infâncias. 

“Muitas delas são invi-
síveis para as políticas 
públicas, por exemplo 
crianças e jovens em si-
tuação de rua e o povo 

Yanomami e suas crian-
ças. Levamos ainda a ideia 
da esperança no ar, com a 
retomada de garantia de 
direitos e ampliação da 
proteção das crianças e 
jovens”, explicou. 

Convite 
Markinhus destacou a 

importância da participa-
ção dos movimentos sin-
dical e sociais. “Faço um 
convite para que a família 
metalúrgica participe, 
traga suas crianças e ado-
lescentes, produzam car-
tazes juntos e coloquem 
fantasias para brincar no 
Carnaval”, chamou. 

A concentração será 
no Projeto Meninos e Me-
ninas de Rua, Rua Juruba-
tuba, 1.610, Centro. 



“Tudo isso 
para que o 

entendimento 
de união e 

fortalecimento 
da luta seja 

permanente. 
Este sim é o 
trabalho da 

retomada, 
sem dúvida 

nenhuma”
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SINDICATO ENTREGA A TRABALHADORES NA PARKER ‘TRIBUNA NA MÃO’ 
E FALA DA IMPORTÂNCIA DA ELEIÇÃO DOS METALÚRGICOS DO ABC

Dias 14 e 15 de março acontece o primeiro turno do processo eleitoral dos Metalúrgicos do 
ABC e os companheiros Jorjão e Benê são candidatos 
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Na manhã de ontem, 
a diretoria executiva 
do Sindicato esteve na 

Parker, em Diadema, entregando 
a “Tribuna na Mão” e dialogan-
do com os trabalhadores e as 
trabalhadoras na fábrica. Para 
o coordenador de área, João 
Paulo Oliveira dos Santos, esse 
é um dos momentos em que os 
companheiros sentem que não 
importa o tamanho da empresa, o 
Sindicato é o mesmo para todos.

“Pode ser uma montadora 
ou uma pequena autopeças, a 
Direção olha para todos os tra-
balhadores da mesma forma”, 
afirmou o dirigente. “Este é, de 
fato, um Sindicato plural, demo-
crático e que faz questão de estar 
nas empresas dos mais diferentes 
segmentos e tamanhos para se 
apresentar à sua categoria, ouvir 
as demandas de cada fábrica, as 
histórias que cada um tem para 
contar. Isso mostra o quanto 
o Sindicato é importante para 
todos os trabalhadores e traba-
lhadoras”.  

Interação 
O CSE José Jorge Soares da 

Silva, o Jorjão, afirmou que mes-
mo aquelas fábricas que têm um 
Comitê Sindical atuante e um 
local de trabalho organizado, é 
necessário todos saberem que o 
Sindicato está lado a lado com a 
representação no chão de fábrica 
e os trabalhadores.

“Pode ser uma 
montadora ou 
uma pequena 
autopeças, a 
Direção olha 

para todos os 
trabalhadores 

da mesma 
forma”

“Esse momento traz uma in-
teração ainda maior com os com-
panheiros, com diálogo e troca 
de informações na hora ali na 
porta da fábrica. Tudo isso para 
que o entendimento de união e 
fortalecimento da luta seja per-
manente. Este sim é o trabalho da 
retomada, sem dúvida nenhuma”, 
disse Jorjão.

A Parker conta com 86 tra-
balhadores e trabalhadoras e 
fabrica produtos automotivos, 
máquinas agrícolas, caminhão e 
ônibus. A empresa faz parte do 

Grupo 3 (Sindipeças, Sindiforja 
e Sinpa).

Eleição 
Nos próximos dias 14 e 15 

de março, acontece o primeiro 
turno para escolha da 23° Dire-
ção dos Metalúrgicos do ABC 
desde 1959. Na Parker, os com-
panheiros José Jorge Soares da 
Silva, o Jorjão, e Benedito Carlos 
Amâncio da Silva, o Benê, são os 
representantes do Sindicato que 
concorrem à reeleição para CSE 
na fábrica. 

Vale lembrar que o processo 
eleitoral é dividido em duas eta-
pas: no primeiro turno são eleitos 
os CSEs, que ficam nas fábricas, 
e o 2° turno o Conselho da Exe-
cutiva da Direção e o Conselho 
Fiscal do Sindicato. “Para quem 
ainda não é sindicalizado, con-
verse com os representantes na 
fábrica para ser sócio. Além de 
diversos benefícios que o Sindi-
cato oferece, a sua participação 
fortalece a luta para melhores 
salários e condições de trabalho”, 
concluiu Jorjão.
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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. 

Cabelo, Marquinhos e Somália Sidnei do Robô e Jerson

Capivara e Lobinho

Miro, Zélia e RodolfoGaúcho, Pascoal e Carcaça 

Pânico, Juninho e Nelsão
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