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Sindicato convida a 
categoria a participar da 
campanha solidária para 
ajudar as vítimas das 
chuvas, além de chamar 
para o 1º turno da eleição 
dos Metalúrgicos do ABC. 

DIRETORIA DIALOGA COM 
TRABALHADORES NA IGP
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Reconstrução
O governo fe-
deral anuncia 
hoje as novas 
regras do Bolsa 
Família. Entre as 
novidades estão 
um valor extra às 
famílias maiores 
e o retorno das 
contrapartidas 
de participação, 
com destaque 
para a exigência 
de vacinação das 
crianças e fre-
quência escolar 
adequada.

Conversa
O Itamaraty con-
firmou ontem a 
vinda ao Brasil, 
em abril, do mi-
nistro de Negó-
cios Estrangeiros 
da Rússia, Sergey 
Lavrov, um dos 
principais atores 
do governo do 
presidente Vladi-
mir Putin, sobre-
tudo depois de 
iniciada a guerra 
com a Ucrânia. 

Diálogo
Representantes 
do funcionalismo 
federal rejeita-
ram primeira 
proposta salarial 
do governo, mas 
as negociações 
continuam. O 
Executivo ofere-
ceu 7,8% a partir 
deste mês, mas 
servidores pedem 
27% para repor 
perdas acumu-
ladas nos quatro 
últimos anos.
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Notas e recados

A C omissão das 
Mulheres Meta-
lúrgicas do ABC 

inicia amanhã, às 18h, as 
ações do mês da mulher 
com a atividade "Violência 
contra a mulher é ataque à 
vida", com a participação 
da secretária de Enfrenta-
mento à Violência Contra 
as Mulheres, do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, Denise 
Motta Dau, na Sede. 

Todas e todos estão 
convidados a participar do 
debate para o avanço das 
ações do coletivo na base 
e na sociedade. Haverá 
coleta de doações para a 
campanha de solidarieda-
de às vítimas das chuvas 
no litoral paulista e Grande 
ABC. 

Comissão abre amanhã 
o mês da mulher no Sindicato

Os Metalúrgicos do ABC convidam a categoria para participar 
no sábado, dia 4, do Drive-Thru Solidário, das 9h às 13h, 
na Sede – Rua João Basso, 231, Centro, São Bernardo. A 

ação faz parte da campanha de arrecadação às vítimas das chuvas, 
que deixaram cerca de quatro mil pessoas desabrigadas e mais de 60 
mortos no litoral e no ABC. 

O Sindicato pede que priorizem a doação de absorventes e roupas 
íntimas descartáveis. Quem preferir colaborar com valor em dinheiro, 
pode fazer PIX (chave: 11 97530-6377) ou depósito bancário (Banco 
do Brasil, Agência: 3131-3, C/C 23798-1 e CNPJ: 71.535.520/0001-47).

Drive-Thru Solidário às vítimas das 
chuvas acontece sábado na Sede 
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Sindicato trata do novo mundo do trabalho 
com jovens do Cursinho Comuna

Metalúrgicos 
do ABC são 

parceiros 
do cursinho 

popular 
preparatório 
para o Enem

Na manhã do úl-
timo sábado, 25 
de fevereiro, o 

coordenador-geral da re-
presentação na Volks, José 
Roberto Nogueira da Silva, 
o Bigodinho, esteve no 
Cursinho Comuna, em São 
Bernardo, para conversar 
com os jovens sobre o novo 
mundo do trabalho e os 
ataques aos direitos com as 
reformas Trabalhista e da 
Previdência. 

O Cursinho Comuna 
é popular, voltado a aten-
der estudantes da rede 
pública com foco nos es-
tudos preparatórios para 
o Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio). Os 
Metalúrgicos do ABC são 
parceiros da iniciativa, que 
teve início em 2016 com 
o trabalhador na Volks, 
Bruno Fernando Braz da 
Silva. O material didático 
é disponibilizado pelo Cur-
sinho da Poli.

“Tratamos de temas li-
gados ao novo mundo do 
trabalho, com as revoluções 
industriais e a digitalização, 
o home office, sua regula-
mentação e o que muda nas 
relações do trabalho à dis-
tância”, contou Bigodinho. 

Também abordou os 
impactos das reformas Tra-
balhista e da Previdência. 
“Precisamos mobilizar os 
jovens para que encarem 
esse problema, a socieda-
de precisa se movimentar 
para reverter pontos dessas 

reformas. Uma delas pro-
metia empregos e acabou 
deixando muitas pessoas 
desempregadas e sem di-
reitos trabalhistas e a outra 
deixou a população sem 
condição nenhuma de se 
aposentar”, concluiu. 
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“Agora é 
a hora de 

garantir o seu 
voto para que 

o Sindicato 
seja ainda 

mais forte”
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TRABALHADORES NA IGP RECEBEM ‘TRIBUNA NA MÃO’ 
E SINDICATO CHAMA PARA DRIVE-THRU SOLIDÁRIO

Diretoria reforçou ainda que dias 14 e 15 de março acontece o primeiro turno do 
processo eleitoral da categoria. Na fábrica, os candidatos são Da Lua, Trakinas e Bahia
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Como de costume às quar-
tas-feiras pela manhã, 
membros da Diretoria 

Executiva do Sindicato abrem o 
dia de trabalho na porta de fábri-
ca entregando a ‘Tribuna na Mão’. 
Ontem, foi a vez dos companhei-
ros na IGP, em Diadema, recebe-
rem o jornal dos Metalúrgicos do 
ABC e dialogarem junto ao CSE 
(Comitê Sindical de Empresa) as 
demandas na autopeça.

“Aproveitamos a oportuni-
dade para chamar todos e todas 
para participarem da campanha 
de arrecadação em solidariedade 
às vítimas das chuvas no litoral 
paulista e Grande ABC no mês 
de fevereiro. É hora de estender 
a mão a quem mais precisa de 
ajuda”, afirmou o presidente do 
Sindicato, Moisés Selerges.

No próximo sábado, dia 4, o 
Sindicato realiza na Sede, em São 
Bernardo, o Drive-Thru Solidá-
rio, das 9h às 13h. “A campanha 
prioriza doações de absorventes 
e itens de higiene feminina, mas 
também recebe todo e qualquer 
tipo de alimento não perecível, 
material de limpeza, roupas de 
cama e banho, por exemplo. Doe 
o que puder”.

“Participem 
da campanha 

em 
solidariedade 

às vítimas 
das chuvas e 
estendam a 

mão a quem 
mais precisa”

Eleição no Sindicato
O coordenador da Regional 

Diadema e CSE na IGP, Antônio 
Claudiano da Silva, o Da Lua, lem-
brou aos trabalhadores que nos 
próximos dias 14 e 15 de março 
acontece o primeiro turno do pro-

cesso eleitoral para a escolha da 
23° direção da categoria. Na IGP, 
os candidatos são Da Lua; Ricardo 
Torres da Silva, o Trakinas; e Célio 
Bezerra Duarte, o Bahia.  

“Agora é a hora de garantir 
o seu voto para que o Sindicato 

seja ainda mais forte no que diz 
respeito à nossa democracia, pelo 
fortalecimento da indústria e a 
retomada de direitos para que 
possamos garantir novamente 
tudo que perdemos nos anos de 
retrocesso do último governo, 
além de restabelecer uma nova 
realidade junto ao conjunto da 
classe trabalhadora”, disse. 

Na porta da fábrica
Para o CSE na IGP Traki-

nas, que também participou da 
entrega da ‘Tribuna na Mão’, 
esse contato direto e constante 
do Sindicato recepcionando os 
trabalhadores estabelece uma 
relação de confiança e unidade 
nas lutas da categoria. 

“Entregar a Tribuna é uma 
forma de estar mais perto dos 
trabalhadores. É se fazer presen-
te, dar a certeza e segurança que 
a Direção sempre estará lado a 
lado de todos e sendo alicerce 
na conquista e manutenção de 
direitos”, afirmou.

São 288 trabalhadores na IGP, 
que é uma fábrica de autopeças 
especializada em estamparia de 
médio e grande porte, além de 
montagem de conjuntos e sub-
conjuntos soldados e pintados 
que fornece para montadoras, sis-
temistas e mercado de reposição.
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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. 

Fileira da frente: Pato, Pito, Adriano, Capassi, Sérgio Nobre, Moisés Selerges, Vinícius, Amarildo, Denis, Alê e Romeu. 
Fileira de trás: Danielzão, Diego, Maicon, Aroaldo, Priscila, Iá, Pequeno, Codorna, Max e Edimilson. 

CSE e SUR
Sentados: Chupeta, Calazans, Maicon, Japa, Tereza e Caramelo. 

Em pé: Nelson, Amaro, Régis, Maurício, Celso, Danado, Barba, Donizete Xibiu e Ribal. 
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