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• Material de limpeza: saco de lixo, de-
tergente, álcool 70%, desinfetante, cloro, 
sabão em pó, esponja, vassoura, rodo, 
pano de chão e balde;

• Para higiene: pasta, escova de dentes, sa-
bonete e papel higiênico. Para as mulhe-
res: absorventes e calcinhas descartáveis;

• Água potável;

• Alimentos não perecíveis;

• Roupas, fraldas, sapatos e roupas de 
cama e banho, além de cobertores, man-
tas e colchões.

O QUE DOAR

é saber que podemos partilhar 
um pouco com quem perdeu 
tudo”, disse. 

Doações
O vice-presidente dos Me-

talúrgicos do ABC, Carlos 
Caramelo, lembrou que a cam-
panha avança na base e prioriza 
doações de absorventes e itens 
de higiene feminina. “Doe o 
que puder, participe da nossa 
campanha. É hora de esten-
dermos as mãos e ajudar quem 
mais precisa”.

Fortes chuvas atingiram o 
litoral paulista em fevereiro, 
causando desabamentos e ala-
gamentos, principalmente na 
área que vai de São Sebastião 
a Bertioga. Em Mauá, a Prefei-
tura decretou estado de emer-
gência após desmoronamento 
de um muro de proteção, que 
deixou três pessoas feridas e 
uma morta. 

“Desde então, o Sindicato 
mobiliza a categoria para so-
mar forças e ajudar as vítimas 
de todas as regiões afetadas. 
Participe”, disse Caramelo.

DRIVE-THRU SOLIDÁRIO ARRECADA CINCO TONELADAS DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE
Ação vai ajudar vítimas atingidas pelas fortes chuvas no litoral paulista e no ABC em fevereiro. Campanha continua na base e a arrecadação prioriza doações de absorventes e 
itens de higiene feminina. Quem preferir pode fazer a doação via PIX ou depósito bancário.

Mais de cinco tonela-
das de alimentos e 
produtos de higiene 

foram arrecadadas no último 
sábado, dia 4, no Sindicato, 
em São Bernardo, durante o 
Drive-Thru solidário às vítimas 
das chuvas que deixaram cerca 
de quatro mil pessoas desabri-
gadas e mais de 60 mortos no 
litoral paulista e Grande ABC 
em fevereiro.

A campanha de arrecadação 
continua em toda a categoria e a 
entrega de doações pode ser fei-
ta na Sede, nas Regionais Diade-
ma, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra e nas fábricas por meio 
dos CSEs (Comitês Sindicais de 
Empresas). Além de fazer as do-
ações em produtos e alimentos 
não perecíveis, quem preferir 
colaborar com um 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). 

“A solidariedade é a partilha 
do que a gente tem. Os metalúr-
gicos e metalúrgicas deram uma 
ótima resposta e arrecadaram, 
em apenas um dia, uma grande 
variedade de alimentos e pro-
dutos de higiene às mulheres, 
muito afetadas também pelos 
desastres ocorridos”, afirmou a 
coordenadora da Comissão das 
Metalúrgicas do ABC, Maria do 
Amparo Ramos.
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“A alegria de ver os traba-
lhadores e trabalhadoras com-
partilharem aquilo que têm, 
virem até o Sindicato em seu 
dia de descanso e colaborarem, 

mostra a ação de um Sindicato 
Cidadão, para além da porta 
da fábrica e que vai transfor-
mando a sociedade com o bem 
comum de todos. Nosso projeto 
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• Abra o aplicativo do seu banco;

• Clique em PIX;

• Selecione a função ler/pagar com QR 
Code;

• Digite o valor a ser doado e a senha;

• Pronto! 

• Se preferir, use a chave PIX: 11975306377

Banco do Brasil
Agência: 3131-3 | C/C 23798-1 | CNPJ: 71.535.520/0001-47

PARA DOAR VIA PIX

PARA DOAR VIA DEPÓSITO BANCÁRIO

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. 
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Luciana Yamashita.  

Repórter: Cinthia Fanin. 
Diagramação: Rogério Bregaida.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA METALURGICA NHOZINHO LTDA
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores nas empresas B GROB DO BRASIL S A IND COM MAQS OPERAT e FERRAMENTAS E PRO MARDAN SERVIÇOS 

EM“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa METALURGICA NHOZINHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 59.283.671/0001-50,  com endereço na 
Rua Patagónia, 161, Vila Santa Luzia, São Bernardo do Campo, a participarem da assembleia específica presencial, que será realizada, nas dependências da empresa, no dia 07 de março de 2023, terça-feira, às 14 horas 
e 30 minutos. A ordem do dia será: a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à 
celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa; c) apresentação de proposta para celebração de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) estabelecendo 
a adequação da jornada de trabalho com sábados alternados; d) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/ou aditamento; e) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na 
empresa. São Bernardo do Campo – SP, 03 de março de 2023. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

fotos: adonis guerra

Trabalhadores na Movent aprovam mobilização 
e Sindicato cobra responsabilidade da empresa

Após 
assembleia 

na sexta-feira 
contra os 

atrasos de 
pagamentos e 
problemas de 

gestão, reunião 
do Sindicato 

com a empresa 
foi realizada 

ontem

Os trabalhadores na 
Movent, em Dia-
dema, aprovaram 

disposição de luta e estado 
de alerta em assembleia na 
última sexta-feira, dia 3. 
Após a mobilização, uma 
reunião foi realizada na 
tarde de ontem para chamar 
a responsabilidade da em-
presa e para que apresente 
soluções aos problemas.

O coordenador da Re-
gional Diadema, Antonio 
Claudiano da Silva, o Da 
Lua, explicou que a direção 
do Sindicato, incluindo o 
presidente, Moisés Seler-
ges, cobrou um posiciona-
mento da Movent. 

“Cobramos transparên-
cia da empresa e do que 
vai ser do futuro. A nossa 
preocupação é com novos 
projetos e produtos para 
aumentar a produção e 
manter os empregos. Va-
mos acompanhar de perto 
para que não ocorram mais 
atrasos e tomaremos as 
ações que forem necessá-
rias”, afirmou. 

Atrasos constantes
O coordenador de área, 

João Paulo Oliveira dos 

Tribuna Esportiva

O elenco do Co-
rinthians iniciou a 
preparação para 
as quartas do Pau-
listão no domingo, 
ainda antes de ter 
definido seu adver-
sário, que será o 
Ituano, e teve folga 
ontem. 

Com a melhor 
campanha na 
primeira fase e 
sem shows em sua 
arena, o Palmei-
ras poderá jogar 
em casa até uma 
eventual final do 
Paulistão. 

O São Paulo ter-
minou a 1ª fase do 
estadual com o me-
lhor ataque, com 
23 gols, e encara o 
Água Santa pelas 
quartas de final.  

A eliminação ain-
da na 1ª fase do 
Paulistão deixa o 
Santos sem jogos 
oficiais por quase 
um mês. A próxi-
ma partida será em 
9 de março pela 
Copa do Brasil. 

A Conmebol al-
terou a data de 
sorteio da fase de 
grupos da Liberta-
dores de 22 para 
27 de março, no 
Paraguai. Dos pau-
listas, Corinthians 
e Palmeiras estão 
garantidos. 
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Santos, explicou que as 
dificuldades aumentaram 
na empresa, com atrasos de 
pagamentos de fornecedo-
res, prestadores de serviços, 
matéria-prima, restaurante 
e convênio médico. 

“No último período, 
o atraso chegou aos salá-
rios dos trabalhadores. A 
empresa tem produção, 
carteira de clientes, mas de-
vido à má gestão, está com 
dificuldades para organizar 
a fábrica. Estamos de olho 
e os trabalhadores vão fa-
zer o que for preciso para 
cobrar responsabilidade e 

respeito”, afirmou. 
O CSE na Movent, Ana-

nias Batista Alves Junior, o 
Juninho, contou que além 
dos atrasos de pagamentos, 
a empresa não vem cum-
prindo com os acordos. 

“Temos vivido diversos 
problemas dentro da fábrica 
e pelo nosso entendimento 
essa administração não é sé-
ria, agora chegou ao ponto 
de atrasar plano de saúde e 
salários. Tudo que imaginar 
está atrasado, até coleta de 
lixo, refeitório, limpeza. É 
uma situação difícil, a em-
presa teve faturamento alto 
no ano passado e queremos 
entender o motivo de tanto 
atraso”, destacou. 

Unidade na luta
Os representantes dos 

trabalhadores na Dura 
Automotive, empresa que 
passou a ter a mesma ad-
ministração que a Movent, 
também participaram da 
assembleia em Diadema. 

O coordenador da Re-

gional Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra e 
CSE na Dura Automotive, 
Marcos Paulo Lourenço, o 
Marquinhos, reforçou que 
a mobilização é para exigir 
respeito. 

“A nossa luta é uma só, 
estamos unidos para que 
os trabalhadores sejam 
tratados com respeito. Não 
é porque estamos em Rio 
Grande da Serra que não 
estamos juntos, o que dói 
no trabalhador aqui, dói 
no trabalhador lá e em 
suas famílias”.

“Não estamos pedindo 
nada mais do que respeito 
da direção da empresa 
com os trabalhadores. 
Aqui tem trabalho, tem 
mão de obra qualificada, 
mas infelizmente falta 
uma direção séria. Viemos 
trazer nossa solidarieda-
de, temos certeza que os 
trabalhadores na Movent 
vão estar juntos em Rio 
Grande da Serra se for 
preciso”.


