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A campanha para 
ajudar vítimas 
das chuvas no 

litoral paulista 
e no ABC continua 

na base. Participe, 
doe o que puder!

DRIVE-THRU SOLIDÁRIO ARRECADA 
CINCO TONELADAS DE DOAÇÕES 
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terça-feira, 7 de março de 20234.

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.”
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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”.
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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”.

1º turno começa hoje

ADONIS GUERRA



• 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.

“Doe o que 
puder, participe 

da nossa 
campanha. 

É hora de 
estendermos as 

mãos e ajudar 
quem mais 

precisa”

“Os metalúrgicos 
e metalúrgicas 

deram uma 
ótima resposta 
e arrecadaram, 
em apenas um 

dia, uma grande 
variedade de 
alimentos e 
produtos de 

higiene às 
mulheres.”

“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 

2. terça-feira, 7 de março de 2023 terça-feira, 7 de março de 2023 .3
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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. 

Coordenadora: 
Luciana Yamashita.  

Repórter: Cinthia Fanin. 
Diagramação: Rogério Bregaida.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC

Alimentação
O governo 
federal anunciou 
sexta-feira (10) 
aumento de 
até 39% no 
valor destinado 
à compra 
da merenda 
escolar. O valor 
repassado 
a estados e 
municípios 
estava congelado 
há seis anos. 
A estimativa é 
investir R$ 5,5 
bilhões em 2023.

Período INPC-IBGE IGP-M/FGV1

Fevereiro 2023 0,77% -0,06%
Acumulado no ano 1,23% 0,15%
Acumulado nos últimos 12 meses 5,47% 1,86%

Cartão de Crédito Rotativo 411,45% 132,00%

Poup. Antiga 0,74% 0,74% CDI 0,92%

fev/23 jan/23

123.482 125.060
28.301 22.775

8.123 4.049
1.275 782

161.181 152.666

Índices de Preços Salário Mínimo Elaboração: Subseção DIEESE

1 Índice de correção dos aluguéis 

2 Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua

3 ANEFAC

4 Para os depósitos ocorridos antes de 4 de 
maio de 2012 continua valendo a regra 

antiga, ou seja, 0,5% ao mês mais TR. Para os 
novos depósitos o cálculo da correção é de 

70% da SELIC mais TR

5 ANFAVEA

Cesta Básica - DIEESE | SP Capital (fevereiro/23)

R$ 779,38
Taxa de Desemprego PNAD2 Contínua (Out/Nov/Dez) 7,90%

Taxa Média de Juros ao Consumidor ao ano3 (Novembro/2022) 
Cheque Especial

Rendimento da Poupança (Março/23 - 1º dia) 4 - CDI mensal (Agosto/22  (%) 

Produção de Autoveículos Montados5*

Veículos

R$ 1.302,00

Poup. Nova

(*)  Obs: A produção brasileira de veículos, 
divulgada mensalmente pela ANFAVEA, 

deixou de incluir a partir do mês de 
abril/2011 os veículos desmontados, 

chamados de CKDs.

Comerciais Leves
Caminhões
Ônibus
Total

Var. Set-2022 / Ago-2022
-1,3%
24,3%

100,6%
63,0%
5,6%

Automóveis

Diálogo
A Federação 
Única dos 
Petroleiros 
divulgou que o 
vice-presidente 
da República 
e ministro do 
desenvolvimento, 
Indústria e 
Comércio, 
Geraldo Alckmin, 
assumiu o 
compromisso de 
criar um grupo 
de trabalho para 
debater políticas 
relativas a 
conteúdo local e 
fertilizantes.

Imposto de Renda
Começa amanhã 
o período 
para fazer a 
declaração do 
Imposto de 
Renda Pessoa 
Física. Todos que 
receberam acima 
de R$ 28.559,70 
em 2022 ou 
possuir bens 
acima de R$ 
300 mil devem 
declarar. O prazo 
vai até o dia 31 
de abril. 

DIVULGAÇÃOFEM-CUT REALIZA ÚLTIMA PLENÁRIA  
PREPARATÓRIA PARA O 9º CONGRESSO ESTADUAL

TERÇA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2023

A FEM-CUT (Federação 
Estadual dos Metalúr-
gicos da CUT) realizou 

a terceira e última plenária 
preparatória ao 9º Congresso 
da categoria, que tem como 
tema “Metalúrgicas e Metalúr-
gicos na Luta Pela Reconstru-
ção dos Direitos, da Democra-
cia e da Soberania Nacional”. A 
atividade foi realizada em São 
Carlos no último sábado, dia 
11, com o tema “Formação e 
princípios CUTistas”. 

O presidente dos Meta-
lúrgicos do ABC, Moisés Se-
lerges, participou da plenária 
e ressaltou que a formação é 

fundamental, assim como a 
atuação dentro e fora das fá-
bricas. “Temos a obrigação de 
ir além dos muros das fábri-
cas, temos que estar nas co-
munidades fazendo debates 
para construir o futuro que 
queremos”, afirmou. 

A atividade contou com 
as participações do educador 
sindical da Rede Nacional 
de Formação da CUT, Pérsio 
Plensack, e do gestor da Rede 
TVT e da Unisol Brasil, Tarcí-
sio Secoli, com longa trajetória 
no movimento sindical. 

Tarcisio destacou que as 
palavras têm significado e que 

cada princípio da CUT tem 
uma razão de ser. Também re-
forçou que o movimento sin-
dical precisa estar preparado 
para a adversidade. “Temos 
três pilares: trabalho de base, 
formação e a luta”. 

Pérsio Plensack falou sobre 
os desafios de trazer jovens 
para os sindicatos e sobre o pa-
pel da formação. “Cabe a nós 
resgatar os nossos princípios 
todos os dias. A formação não 
se faz de uma vez só, é perma-
nente”.

Com informações da FEM-
CUT.

A terceira 
atividade 
debateu a 

importância 
da formação 

e os 
princípios da 

CUT



• 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.

“Doe o que 
puder, participe 

da nossa 
campanha. 

É hora de 
estendermos as 

mãos e ajudar 
quem mais 

precisa”

“Os metalúrgicos 
e metalúrgicas 

deram uma 
ótima resposta 
e arrecadaram, 
em apenas um 

dia, uma grande 
variedade de 
alimentos e 
produtos de 

higiene às 
mulheres.”

“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. 

Coordenadora: 
Luciana Yamashita.  

Repórter: Cinthia Fanin. 
Diagramação: Rogério Bregaida.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC
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Começa hoje 1° turno das eleições dos 
Metalúrgicos do ABC! Faça parte da #ARETOMADA!

O primeiro turno da 
23° eleição dos Me-
talúrgicos do ABC 

acontece hoje e amanhã na 
base para a escolha dos re-
presentantes em 46 CSEs, os 
Comitês Sindicais de Em-
presas, ao triênio 2023-2026. 
Serão eleitos 162 represen-
tantes para compor a Dire-
ção Plena, sendo 156 CSEs e 
6 membros ao CSA (Comitê 
Sindical de Aposentados).

 “A maioria de vocês 
é jovem, mas os compa-

nheiros mais antigos vão 
lembrar que a organização 
no local de trabalho se con-
solidou como pauta obriga-
tória dos metalúrgicos do 
ABC em 1981, após mobili-
zação dos trabalhadores na 
Ford que conquistou a pri-
meira Comissão de Fábri-
ca em uma montadora em 
julho daquele ano”, lembrou 
o presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges. 

O dirigente explicou que 
o modelo de organização 
com CSEs, vigente desde 
abril de 1999, é o avanço 
da Comissão de Fábrica na 
base. “Ampliamos a organi-
zação no local de trabalho 
para fortalecer e garantir 
maior representatividade 
aos trabalhadores”, disse.

“Imagine se não existisse 
hoje na base o CSE na fá-
brica? O nosso Sindicato é 

forte e conhecido no Brasil 
e no mundo, já gerou muitas 
políticas e direitos. A nossa 
base não foge à luta, conso-
lidada desde a sua fundação 
em 1959 quando a amplia-
ção do parque industrial na 
década de 1950 transformou 
o ABC”, contou o presidente. 

História
São Bernardo passou a 

ter uma base metalúrgica 
maior do que a de Santo An-
dré após sua emancipação 
em 1957. Até então, soma-
va forças com a então enti-

dade desde 1933. No dia 12 
de maio de 1959, 71 traba-
lhadores fundaram a Asso-
ciação Profissional dos Tra-
balhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas e de Material 
Elétrico de São Bernardo do 
Campo e Diadema. 

A partir daí, a cada gestão 
a categoria enfrentou muitos 
desafios, seja durante a dita-
dura, com quatro interven-
ções impostas no período 
– 1964, 1979, 1980 e 1983 
–; nas grandes greves em 
1978 na Scania, 1979 e 1980 
na base; na redemocratiza-

ção do país; até o golpe em 
2016 com o impeachment 
da ex-presidenta Dilma e o 
obscurantismo dos últimos 
quatro anos. 

#ARetomada
Para o secretário-geral do 

Sindicato, Claudionor Vieira, 
depois de anos de retrocesso, 
lutas e perdas em todas as es-
feras, garantimos nas eleições 
em outubro passado à volta 
de um governo democrático 
e, somados a essa mudança, 
que os Metalúrgicos do ABC 
estão na campanha #ARe-
tomada para garantir nova-
mente os direitos ao conjun-
to da classe trabalhadora. 

“Pedimos a todos os asso-
ciados e associadas que vo-
tem e cobrem os membros 
da chapa durante o manda-
to, debatam as demandas 
do dia a dia na fábrica, do 
Sindicato e sobre o futuro 
dos empregos e da indústria 
de nosso país. Vamos juntos 
retomar nossos direitos, sa-
lários e empregos. Participe, 
garanta ampla representati-
vidade para que o Sindicato 
siga forte e combativo”, disse 
Claudionor. 

2º turno
Nos dias 25 e 26 de abril, 

é a vez da categoria escolher, 
dentre os já eleitos, a Presi-
dência, o Conselho da Exe-
cutiva da Direção e o Conse-
lho Fiscal. 

“Ampliamos a 
organização no 

local de trabalho 
para fortalecer e 

garantir maior 
representatividade 

ao conjunto 
da classe 

trabalhadora”

“Representar os 
companheiros da 
melhor maneira 

possível é a nossa 
função, na defesa 

dos empregos, 
direitos e salários 

dignos”

Serão eleitos 162 representantes para compor a Direção Plena, sendo 156 
CSEs e 6 membros ao CSA (Comitê Sindical de Aposentados)



As metalúrgicas do ABC 
participaram no último 
sábado, dia 11, do ato 

regional “Mulheres nas ruas em 
defesa da vida e da democracia: 
pelo fim da violência, desem-
prego e fome”. Também partici-
param dirigentes do Sindicato, 
junto com movimentos sociais, 
coletivos, associações, sindicatos 
e partidos políticos no centro de 
Ribeirão Pires, com organização 
da Frente Regional de Enfren-
tamento à Violência Contra as 
Mulheres. 

A coordenadora da Comis-

são das Mulheres Metalúrgicas 
do ABC, Maria do Amparo Ra-
mos, destacou a importância de 
estar nas ruas para marcar as lu-
tas das mulheres. 

“Mesmo com a esperança que 
nos dá um governo que respeita as 
mulheres e que anuncia políticas 
públicas logo no início do man-
dato, inclusive com promoção de 
igualdade salarial entre mulheres 
e homens na mesma função, é 

fundamental as mulheres nas ruas 
pautando o poder público, pedin-
do por mais segurança e na defesa 
do direito de viver”, disse. 

“Este é o primeiro mês da mu-
lher depois de quatro anos de re-
trocessos e ataques do último go-
verno, por isso, reforçamos a nossa 
defesa incansável pela democracia, 
contra o fascismo e no combate à 
violência contra a mulher”, afir-
mou. 
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A campanha para 
ajudar vítimas 
das chuvas no 

litoral paulista 
e no ABC continua 

na base. Participe, 
doe o que puder!
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terça-feira, 7 de março de 20234.

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.”
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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. 

fotos: divulgação

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”.
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Trabalhadores na Movent aprovam mobilização 
e Sindicato cobra responsabilidade da empresa

Após 
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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 
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atrasos e tomaremos as 
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João Paulo Oliveira dos 
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ainda antes de ter 
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sário, que será o 
Ituano, e teve folga 
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Com a melhor 
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sem shows em sua 
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9 de março pela 
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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”.

• 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.

“Doe o que 
puder, participe 

da nossa 
campanha. 

É hora de 
estendermos as 

mãos e ajudar 
quem mais 

precisa”

“Os metalúrgicos 
e metalúrgicas 

deram uma 
ótima resposta 
e arrecadaram, 
em apenas um 

dia, uma grande 
variedade de 
alimentos e 
produtos de 

higiene às 
mulheres.”

“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. 

Coordenadora: 
Luciana Yamashita.  

Repórter: Cinthia Fanin. 
Diagramação: Rogério Bregaida.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC

METALÚRGICAS PARTICIPAM DE ATO REGIONAL EM 
DEFESA DA VIDA DAS MULHERES E DA DEMOCRACIA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O Paulistão levou 
mais torcedores 
aos estádios entre 
os campeonatos 
estaduais. Foram 
mais de 1,1 milhão 
de ingressos vendidos 
em 96 jogos. 

Sem jogos em 
março, o Santos 
busca recuperar os 
jogadores para abril, 
quando disputa a 
fase de grupos da 
Sul-Americana. 

O Palmeiras teve a 
melhor campanha 
geral do Paulistão, 
com 31 pontos em 
13 jogos, e encara o 
Ituano nas semifinais, 
equipe com a pior 
pontuação, 13 pontos. 

Com a eliminação 
no estadual, o 
Corinthians treinou 
o time reserva e 
garotos da base 
ontem. Serão três 
semanas livres até o 
início do Brasileirão e 
a Libertadores. 

FOTOS: CADU BAzILEVSkI

Para o CSE na Polistam-
po, em Diadema, Cí-
cero Gomes de Moura. 
Hemocentro São Lucas. 
Unidade São Bernar-
do: Rua Mediterrâneo, 
470, Jardim do Mar, tel: 
3660-5968. Unidade 
Mooca: Av. Alcantara 
Machado, 2576, São 
Paulo, tel. 3660-600 r. 
5233. De segunda a sex-
ta, das 8h às 16h30.

DOE SANGUE

TERÇA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2023

Ato foi 
realizado em 

Ribeirão Pires 
pela Frente 

Regional de 
Enfrentamento 

à Violência 
Contra as 
Mulheres

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE PARA VÍTIMAS DAS ENCHENTES

O Corinthians 
prepara o anúncio 
do terceiro reforço da 
temporada, o meia-
atacante Chrystian 
Barletta, que estava 
no São Bernardo. 


