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Habitação e empregos
O governo fede-
ral entregou 600 
apartamentos do 
Minha Casa, Mi-
nha Vida em Ber-
tioga. O vice-pre-
sidente, Geraldo 
Alckmin, destacou 
que a retomada 
tem impacto dire-
to na criação de 
empregos, com 8 
milhões de vagas 
para a construção 
de 2 milhões de 
unidades.  

Alçada
O presidente Lula 
transferiu a Abin 
(Agência Brasileira 
de Inteligência) 
para a Casa Ci-
vil, comandada 
por Rui Costa. O 
órgão central do 
Sistema Brasileiro 
de Inteligência es-
tava sob comando 
do GSI (Gabinete 
de Segurança Ins-
titucional) desde o 
governo Temer. 

Abastecimento
O Sistema Can-
tareira, maior 
produtor de água 
da região metro-
politana de São 
Paulo, atingiu, na 
quarta-feira (1°), 
o maior nível nos 
últimos dez anos, 
alcançando 70% 
em sua capaci-
dade de armaze-
namento. Há um 
ano, o Cantareira 
operava com 
43% da capaci-
dade.
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Baile da aMa-aBC
A AMA-ABC (Associação dos Metalúrgicos Apo-

sentados do ABC) convida todos e todas para o baile que 
será realizado no próximo dia 11, das 17h às 22h, com 
apresentação da banda Leonyy, no 3º andar do Sindicato. 
Entrada pela Rua José Bonifácio, 750. Liberado para maio-
res de 14 anos. Traje esporte chic. Entrada R$ 20 e mesa 
R$ 20 - ligue com antecedência e faça a sua reserva. Esta-
cionamento grátis. Informações pelo telefone 4127-2588.

O coordenador-geral da representação na Volks, José Roberto 
Nogueira da Silva, o Bigodinho, convida a categoria para acompanhar o 
programa de rádio APREM Comunicação, em que é mediador. Amanhã, 
das 8h30 às 10h30, o presidente dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Seler-
ges, falará sobre a importância do Sindicato na vida dos trabalhadores. 
“Vamos tratar do processo das eleições do Sindicato e da organização no 
local de trabalho, além de reforçar a chamada para o drive-thru solidário 
na Sede. Acompanhem”, chamou Bigodinho. 

Drive-Thru Solidário às vítimas das chuvas 
acontece amanhã, no Sindicato

Acompanhe!

Atividade da 
campanha de 
arrecadação 
do Sindicato 

será das 9h às 
13h, na Sede

Os Metalúrgicos do 
ABC convidam a 
categoria a parti-

cipar amanhã, das 9h às 
13h, do Drive-Thru Soli-
dário, na Sede (Rua João 
Basso, 231, Centro, São 
Bernardo). A ação integra 
a campanha de arrecada-
ção às vítimas das chuvas, 
que causaram alagamen-
tos e desabamentos, no 
litoral paulista e Grande 
ABC no mês de fevereiro 
e deixaram cerca de quatro 
mil pessoas desabrigadas e 
mais de 60 mortos. 

O vice-presidente do 
Sindicato, Carlos Carame-
lo, reforçou a importância 
da solidariedade e da atu-
ação de um Sindicato Ci-
dadão, que atua além das 
fábricas. “É fundamental 
que todos e todas parti-
cipem de mais uma cam-
panha de solidariedade, 
contamos com o empenho 
de toda a categoria para 

levar doações e um pouco 
de alento a quem mais 
precisa”, chamou. 

O Sindicato pede aos 
trabalhadores que prio-
rizem a doação de absor-
ventes e roupas íntimas 
descartáveis. Também 
podem ser doados ma-
teriais de limpeza, pro-

dutos de higiene, água 
potável, alimentos não 
perecíveis, roupas, fral-
das, calçados, roupas de 
cama e banho, coberto-
res, mantas e colchões.

Quem preferir colaborar 
com um valor em dinheiro, 
pode optar por fazer um 
PIX (chave: 11 97530-6377) 

ou via depósito bancário: 
Banco do Brasil, Agên-
cia: 3131-3, C/C 23798-1 e 
CNPJ: 71.535.520/0001-47. 
Todo o dinheiro arreca-
dado será revertido para 
a compra produtos de 
higiene básica às mulheres 
vítimas das chuvas. Prati-
que a solidariedade.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER É TEMA DE DEBATE 
HOJE NA SEDE. PARTICIPE! 

Sindicato recebe hoje, às 18h, a secretária de Enfrentamento à Violência Contra as 
Mulheres, Denise Motta Dau, do Ministério das Mulheres do governo federal

A Comissão das Mulheres 
Metalúrgicas do ABC 
realiza hoje, às 18h, na 

Sede, a abertura das atividades 
de mobilização e conscienti-
zação ao mês da mulher na 
base. Neste primeiro debate, 
a categoria recebe a secretária 
de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres, Denise 
Motta Dau, do Ministério da 
Mulher, do governo federal.

Dados da pesquisa ‘Visível e 
Invisível - A vitimização de mu-
lheres no Brasil’, do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública e 
do Datafolha, divulgada ontem 
no país, apontam que todos os 
indicadores de violência contra 
a mulher subiram em 2022 em 
relação ao ano anterior. 

“São 18,6 milhões de mulhe-
res que sofreram algum tipo de 
violência física ou verbal como 
ofensas, perseguição, chutes e 
socos, espancamentos e tenta-
tivas de estrangulamento, além 
de ameaça com faca ou arma 
de fogo. Ou seja, 35 mulheres 
atacadas por minuto”, afirmou 
a coordenadora do coletivo no 
Sindicato, Maria do Amparo 

Ramos.
Do total, a pesquisa mostrou 

que 65,6% dessas mulheres são 
negras e 57,4% tinham filhos e 
as mais agredidas estão entre 
idade de 16 a 24 anos (30,3%). 
Ao todo, 50.962 mulheres so-
freram violência diária nos 
últimos 12 meses, o equivalente 
a um estádio lotado.

Causas
Embora seja difícil apontar 

uma única causa, segundo a 
pesquisa, muitos fatores podem 
ser destacados para o agrava-
mento do cenário. O primeiro 
foi pelo fim das políticas de en-
frentamento à violência contra 
a mulher por parte do governo 
Bolsonaro nos últimos quatro 
anos. 

“Seguido pela pandemia de 
Covid-19, que comprometeu 
o funcionamento de serviços 
de acolhimento às mulheres e 
a ação política de movimentos 
ultraconservadores que se in-
tensificaram na última década e 
elegeram, dentre outros temas, 
a igualdade de gênero como um 
tema a ser combatido, como 

“Nosso 
Sindicato 
combate 

e rechaça 
qualquer tipo 

de violência 
e assédio 

em toda a 
sociedade. 

Denunciem, 
procurem 

ajuda”

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha.

visto nas eleições de 2022”, 
explicou Amparo. Dentre os 
destaques da pesquisa, pela pri-
meira vez, o ex-parceiro apare-
ce como principal agressor.

Trinta milhões de mulheres 
ainda afirmaram que sofre-
ram assédio com cantadas e 
comentários desrespeitosos 
na rua, no trabalho, em trans-
portes públicos e de maneira 
agressiva em festas. “Nosso 
Sindicato combate e rechaça 
qualquer tipo de violência 
e assédio, não só na base, 
no chão de fábrica, mas 
em toda a sociedade. 
Trabalhadoras, de-
nunciem, procurem 
ajuda”, alertou.

Confira dados 
da pesquisa abai-
xo. A versão 
completa pode 
ser acessada 
em forum-
seguranca.
org.br. 

Reconstrução 
Com a retomada do governo 

democrático em 2023, a volta do 
Ministério das Mulheres trouxe 
à frente a ministra Cida Gon-
çalves que, ao assumir a pasta 
em janeiro passado, destacou 
que fará uma gestão para todas 
e que o Ministério vai trabalhar 
arduamente na reconstrução de 
um país com a cara e o jeito das 
mulheres, além de garantir o for-

talecimento e a recuperação 
do Ligue 180, ser-

viço de utilidade 
pública para o 

enfrentamen-
to da violên-
cia contra a 

mulher.
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