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Reforma Tributária
O presidente da 
Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira, 
oficializou na quar-
ta-feira (15) a cria-
ção de um grupo de 
trabalho para discu-
tir a reforma tribu-
tária. O colegiado 
será composto por 
12 parlamentares 
e terá 90 dias para 
concluir os traba-
lhos, prorrogáveis 
por igual período.

Combate 
à desinformação

A Organização 
das Nações Unidas 
realiza na próxima 
semana, na cidade 
de Paris, a confe-
rência global “In-
ternet for Trust”. O 
objetivo é debater 
o combate às fake 
news e à desinfor-
mação na internet. 
O governo federal 
enviará mensagens 
que serão apre-
sentadas durante o 
evento.

2. sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023
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Das 8h às 
18h, sócios do 

Sindicato e seus 
dependentes 

podem 
aproveitar o 

feriado no clube

Clube de Campo abre nos quatro dias de Carnaval

O Clube de Campo 
dos Metalúrgicos 
do ABC estará 

aberto nos quatro dias de 
Carnaval, de sábado, 18, 
a terça-feira, 21, das 8h às 
18h. 

Na lanchonete são ven-
didos salgados, porções, 
bebidas, carvão e gelo. 

Taxa de piscina para 
sócios e dependentes R$ 10, 
com validade de 45 dias. A 
entrada para convidados 
(não sócios) custa R$ 15. 
Taxa de piscina para con-
vidados R$ 20 o dia. 

O Clube agora aceita o 
pagamento em cartões de 
crédito e débito, além de di-
nheiro e Pix. Informações: 
(11) 9 4335-9433. Rua So-
rocaba, s/nº, Jardim Borda 
do Campo, São Bernardo. 

Não haverá expediente no Sindicato nos dias 20, 21 e 22 de 
fevereiro. A próxima edição da Tribuna será publicada na quin-
ta-feira, 23.

Expediente do Sindicato

DiaDema

Bloco da Moça
O tradicional Bloco da Moça realiza seu cortejo 

oficial pelas ruas da cidade hoje, com concentração às 19h 
em frente ao terminal Diadema, Av. Conceição, s/n, Parque 
das Jabuticabeiras. O documentário “Bloco da Moça – o 
resgate do Carnaval de Rua de Diadema” está disponível 
nas redes sociais @blocodamoca e mostra um olhar dos 
foliões da cidade sobre o Carnaval, em um processo de 
resgate da cultura carnavalesca. 

RibeiRão PiRes

Miudinho saMBa
O trabalhador aposentado na Volks, Adilson Cesa-

rio, o Curió, convida para as duas apresentações de samba 
que seu Grupo Miudinho fará no Carnaval. Hoje, às 18h, 
no restaurante Jardim, Rua Miguel Prisco, 160, centro. 
Nos intervalos, o DJ Diadema tocará hits de Carnaval. No 
domingo, às 19h, será a vez do Tô Atoa Bar e Espetaria, Rua 
José Mortari, 77, Suissa, R$ 10 (homem) e R$ 5 (mulher). 
Mais informações pelo Instagram @miudinhoosamba. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE REUNIÃO DA DIREÇÃO 
PLENA DO SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DO ABC

“O SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DO ABC 
convoca toda a direção plena 
da entidade, composta pelos 
integrantes dos Comitês Sindi-
cais de Empresas, a participar 
de Reunião que será realizada 
no dia 23 (vinte e três) do mês 
de fevereiro de 2023, (quinta), 
às 10 horas, para deliberação 
sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Escolha de Delegados e de 
Delegadas aos Congressos da 
FEM-CUT (Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT) e da 
CNM (Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos filiada à CUT), 
para o ano de 2023; b) Outros 
assuntos ou informes de inte-
resse do colegiado. A reunião 
será presencial, na sede na en-
tidade, localizada na Rua João 
Basso, nº 231, Centro de São 
Bernardo do Campo. Ausências 
somente serão justificadas na 
forma do estatuto. São Bernar-
do do Campo, 17 de fevereiro 
de 2023. Claudionor Vieira do 
Nascimento". 
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SINDICATO ATUALIZA CENÁRIO DE LUTA EM ASSEMBLEIA 
COM TRABALHADORES NA VOLKS 

O Comitê Sindical de Empresa falou sobre a parada de dez dias, data-base, eleição 
da representação e as conversas com o governo federal

fotos: adonis guerra

A poucos dias  de 
mais uma parada 
na Volks, em São 

Bernardo, o CSE (Comitê 
Sindical de Empresa) na 
fábrica realizou assembleia 
na tarde de ontem, no pátio 
dos ônibus, para conversar 
com os trabalhadores e 
atualizar a luta e as ações 
da representação. 

O coordenador-geral do 
CSE na Volks, José Roberto 
Nogueira da Silva, o Bigo-
dinho, citou alguns pon-
tos que merecem atenção. 
“Mais uma vez, a Volks para 
por dez dias, de 22 de feve-
reiro a 6 de março, por falta 
de semicondutores. Temos 
um acordo fundamental 
que dá garantia de emprego 
aos trabalhadores diretos e 
que conta com uma série de 
instrumentos, como layoff e 
banco de horas”, disse.

“No entanto, onde te-
mos o maior problema é 
na cadeia produtiva, pois 
quem sofre com esse pênal-
ti são as empresas terceiras, 
que não conseguem susten-
tar os trabalhadores com 
tantas paradas”. 

Governo
O diretor administrativo 

do Sindicato, Wellington 
Messias Damasceno, falou 
aos companheiros que, em 
apenas um mês e meio de 
governo, os Metalúrgicos 
do ABC já foram recebidos 
três vezes pelo presidente 
Lula. 

“Agora, queremos dialo-
gar com todo mundo, que-
remos uma agenda também 
com o governador de São 
Paulo. A todo momento 
somos lembrados que as 
condições de Goiás e de 
Pernambuco são muito 
melhores do que São Pau-
lo, que a empresa coloca 
seus produtos de maior 
valor no Paraná porque lá 
tem vantagem tributária e 
isso pesa para nós quando 
vamos fazer a discussão de 
investimento aqui. Por isso, 
o diálogo é tão importan-
te, pela manutenção dos 

empregos e para garantir 
o futuro da fábrica aqui”, 
afirmou.

Wellington lembrou 
ainda quando o presiden-
te Lula, então candidato, 
durante assembleia em 
agosto passado na Volks, 
assumiu o compromisso 
da correção da tabela de 
Imposto de Renda. “A úl-
tima vez que houve uma 
correção da tabela do Im-
posto de Renda ainda foi 
no governo Dilma. De-
pois disso, passou Temer, 
passou Bolsonaro e não 
foi feita a correção”. Ainda 
ontem, Lula anunciou que 
a isenção passará a quem 
ganha até R$ 2.640.

Data-base
O diretor esclareceu o 

acordo de Vale-Alimenta-
ção que foi feito nas plantas 
em Curitiba (PR) e São 
Carlos (SP). Em votação 
simbólica, os trabalhadores 
aprovaram manter aquilo 
que está no acordo, que é a 
aplicação do INPC na pró-
xima data-base, a partir de 
1° de março.

Eleição
O presidente da Co-

missão Eleitoral e ex-pre-
sidente dos Metalúrgicos 
do ABC, Wagner Santana, 
o Wagnão, lembrou que 
falar sobre eleição é falar 
sobre democracia, direitos 
e a luta do dia a dia. “É 
extremamente importante 
respaldar a eleição para 
CSE e CF, nos dias 14 e 15 
de março, para que cada um 
possa, nos próximos três 
anos, ter o direito de cobrar 
os companheiros e compa-
nheiras que se apresentam 
para representar vocês”. 

O vereador de Santo An-
dré, Wagner Lima, agrade-
ceu sua última participação 
como CSE na Volks. “Só 
vamos formar lideranças, 
fortalecer e conquistar di-
reitos se tivermos organi-
zação no local de trabalho 
e, para isso, precisamos ter 
representação forte”.

“O diálogo 
é muito 

importante, 
pela 

manutenção 
dos empregos 

e para garantir 
o futuro da 

fábrica aqui”

“Temos 
um acordo 

fundamental 
que dá garantia 
de emprego aos 

trabalhadores 
diretos e que 

conta com 
uma série de 

instrumentos, 
como layoff e 

banco de horas”
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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. 

Cachoeira e RobsonGui e Capitão 

CSE E COMISSÃO DE FÁBRICA: 
Sentados: Bambu, Paiva, Luizão, Rosi, Wellington, Roberta, Chic Chic, Valdir, Juninho e Garavelo. 

Fileira do meio: Tuiuiu, Jabulani, Lazinha, Cascão, Amigo, Tiago, Cristiano, Nelson, Tião, Cleber e Boaro 
Fileira de trás: Tozzo, André, Marlon, Marcinho, Tonhão, Renatinho, Rubinho, Danilinho, Corujinha, Jorge e Leandro.  

Nos destaques: Bigodinho, Frangão e Kaê.
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