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Sem compromisso
O Itaú, que teve R$ 28 bi-
lhões de lucro ano passado, 
quebrou compromisso assu-
mido pela direção e demitiu 
mais de 130 trabalhadores 
durante a pandemia. 

Não vai votar!
Opositores do PL 529/2020, 
de Doria, tiveram nova vitó-
ria na Alesp e os governistas 
não conseguiram votar a 
proposta que acaba com 
serviços públicos. 

Disparos em massa
Um ano após o TSE ter proi-
bido os disparos em massa 
para fins políticos, a indús-
tria de mensagens eleitorais 
por WhatsApp continua 
operando.

Retrocesso e segregação
Política de Bolsonaro para 
pessoas com deficiência 
retrocede 30 anos. Medida 
institui atendimento educa-
cional separado para alunos 
com deficiência.
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Notas e recadosABC registra 2.586 pessoas mortas 
e mais de 66 mil casos da Covid-19

confira seus direitos

STF JULGA A VALIDADE DAS CONVENÇÕESSTF JULGA A VALIDADE DAS CONVENÇÕES
E DOS ACORDOS COLETIVOSE DOS ACORDOS COLETIVOS

Comente este artigo.
Envie um e-mail para
juridico@smabc.org.br
Departamento Jurídico

Em julho de 2019, o ministro 
Gilmar Mendes (STF) determi-
nou a suspensão nacional de to-
dos os processos que envolvam 
a discussão sobre a validade 
de norma coletiva que limite 
ou restrinja direito trabalhista 
não assegurado constitucional-
mente. 

Trata-se da aplicação de um 
dos mais importantes princípios 
do Direito do Trabalho, qual 
seja, a irrenunciabilidade dos 
direitos trabalhistas frente ao 

princípio da autonomia privada 
coletiva. 

Na prática, o que se avalia é 
a amplitude da validade jurídica 
das normas coletivas, sobretudo 
porque a reforma Trabalhista 
instituiu a regra de o negociado 
prevalecer sobre o legislado.

O TST (Tribunal Superior do 
Trabalho) vinha mantendo sua 
posição de restringir, na maioria 
dos casos, as normas coletivas às 
matérias sobre direitos e bene-
fícios acima daqueles previstos 

na Constituição e na legislação. 
Mas o STF, nos últimos anos, 

vem adotando entendimento 
oposto, de que a norma coletiva 
deve ter validade ampla, ainda 
que seja para reduzir ou supri-
mir direitos, o que se revela um 
risco, sobretudo para aqueles 
sindicatos menores e sem poder 
de negociação com as empresas. 

E mais, o julgamento desta 
quarta-feira no plenário do STF 
terá repercussão geral, ou seja, 
deverá vincular todas as ações 

judiciais, no Brasil, que versem 
sobre a mesma matéria. 

Existem hoje milhares delas 
com seu seguimento suspenso 
enquanto se aguarda o pronun-
ciamento do STF.  

Tratando-se de discussão tra-
balhista no âmbito do STF, tudo 
pode acontecer, à luz das últimas 
decisões do plenário que muito 
prejudicaram os interesses dos 
trabalhadores. A terceirização é 
apenas um dos exemplos. 

Estamos atentos.

As sete cidades do ABC re-
gistraram 2.586 vidas perdidas 
para a Covid-19, com 66.133 
infectados. Do total, 58.122 es-
tão recuperados. Os dados são 
do Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC do dia 6, com base 
nas informações das prefeituras. 

São Bernardo é o município 
com mais casos e mortes do 
ABC. São 28.775 casos e 929 
óbitos. 

O índice de isolamento so-
cial no domingo, dia 3, ficou 
em: Santo André (48%), São 
Bernardo (50%), São Caetano 
(44%), Diadema (42%), Mauá 
(40%) e Ribeirão Pires (48%). 
Rio Grande da Serra não tem 
medição. 

Estado SP
No Estado de São Paulo, 

36.220 pessoas morreram e 
1.004.579 foram infectadas 
pela Covid-19. Em 24h, foram 
677 novos casos e 42 óbitos, 
de acordo com balanço da 
Fundação Seade do dia 5. Os 
dados costumam ser menores 
aos fins de semana e início de 
semana devido aos atrasos nas 
notificações. 

A média móvel de mortes 

em sete dias é de 156 óbitos 
por dia, variação de -16% em 
relação aos dados de 14 dias. 
A média de casos é de 4.491 
por dia. 

O número de internações 
voltou a aumentar após 10 
semanas com queda. Foram 
8.136 internações, aumento 
de 3,3% em relação aos 7.876 
da semana anterior. 

Brasil e mundo
O Brasil tem 146.675 vidas 

perdidas para a Covid-19 e 
4.927.235 casos confirmados. 
Em 24h, foram 323 óbitos e 
11.946. 

A média móvel em sete 
dias é de 659 mortes por dia, 
variação de -7% em relação 
aos dados de 14 dias. A mé-
dia móvel de infectados é 
de 27.453 por dia, variação 
de -9%, segundo balanço 
do consórcio de veículos de 
imprensa. 

O mundo tem 1.039.406 
mortes registradas e 35,3 
milhões de casos. O Brasil é 
o 2º com mais mortes, atrás 
apenas dos Estados Unidos, e 
o 3º com mais casos, atrás de 
EUA e Índia.

Solidariedade
A campanha arrecadará A campanha arrecadará 

fios de cabelo para fios de cabelo para 
pacientes que lutam pacientes que lutam 
contra o câncer e contra o câncer e 

produtos de higiene, produtos de higiene, 
que serão doados a que serão doados a 

entidades que atendem entidades que atendem 
mulheres vítimas de mulheres vítimas de 
violência doméstica. violência doméstica. 

Procure o CSE ou entre Procure o CSE ou entre 
em contato com o em contato com o 

Sindicato. Sindicato. 
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Medida do governo afasta 
investimentos de montadoras

Foi aprovada na tarde de 
ontem, em sessão virtual no 
Senado, a MP (Medida Provi-
sória)987/2020, que prorroga 
o prazo para que empresas au-
tomotivas instaladas nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
apresentem projetos de novos 
produtos e, assim, possam ser 
beneficiadas com crédito pre-
sumido do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados). 

Apesar de toda a pressão fei-
ta pelo Sindicato que conversou 
com parlamentares, represen-
tantes do governo do Estado 
de São Paulo e dos municípios 
da região do ABC, a medida foi 
aprovada por ampla maioria. 
“O lobby feito em torno da 
ampliação do beneficio impe-
diu que barrássemos o projeto. 
E o governo do Estado de São 
Paulo, estado que será o mais 
prejudicado com a medida, 
não fez nada para impedir", 
criticou o diretor executivo dos 
Metalúrgicos do ABC, Aroaldo 

Risco de tirar investimentos do Brasil
O Sindicato também acre-

dita que esse tipo de incen-
tivo localizado pode levar 
montadoras a deixarem o 
Brasil. 

“Também há um grande 

risco de perder investimentos 
que estavam direcionados 
para Brasil, para outro país, 
como o México, por exemplo, 
onde a mão de obra é mais 
barata e precarizada”. 
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MP estende benefícios para empresas automotivas instaladas na região Centro-Oeste, 
tira empregos aqui e pode levar fabricantes para fora do país

Tem incentivo, 
mas não tem auxílio emergencial?

“Outra questão importante a 
se analisar é que neste momento 
de pandemia, em que o governo 
está discutindo teto de gastos 

para saber de onde vai tirar 
verba para pagar as parcelas do 
auxílio emergencial, dá incen-
tivo fiscal para as montadoras”.

Texto
aprovado

MP 987/2020 foi aprovada 
na forma do Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) 40/2020, 
com 67 votos favoráveis e 
apenas quatro contrários, e 
agora segue para a sanção da 
Presidência da República. 

Pela MP, que está em vigor, 
a prorrogação vai até 31 de 
agosto. Mas o texto aprovado 
pelo Congresso, que depende 
da sanção presidencial, esten-
de esse prazo. Na Câmara dos 
Deputados, o prazo foi esten-
dido até 31 de outubro. O cré-
dito presumido do IPI poderá 
ser utilizado para descontar 
o valor a pagar a título de 
PIS (Programa de Integração 
Social) e Cofins (Contribui-
ção para o Financiamento da 
Seguridade Social) em vendas 
realizadas entre 1º de janeiro 
de 2021 e 31 de dezembro de 
2025. 

Durante esse período, as 
montadoras precisam respei-
tar patamares mínimos de 
investimentos em inovação 
tecnológica, desenvolvimento 
e pesquisa.

Oliveira da Silva.
 “Não houve tempo de dis-

cussão para elaboração da pro-
posta, simplesmente se articu-
lou com uma montadora sem 
participação dos trabalhadores 
e da sociedade, os maiores in-
teressados e atingidos por uma 
decisão como essa”, completou.

“Isso tira investimento da-
qui, montadoras que pensa-
vam em investir em São Paulo 
podem decidir por suspender 
o investimento de olho nessas 
outras regiões, onde é mais 
barato”, argumentou. 

O dirigente explicou que 
a discrepância das regiões Sul 

e Sudeste em comparação ao 
regime especial é 20% na soma 
do IPI e o ICMS. 

“Isso quer dizer que as 
montadoras aqui em São Paulo 
já começam perdendo em 20% 
em relação à região Nordeste. 
Essa diferença também vai 
ocorrer no Centro-Oeste”.
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Brasileirão

Hoje – 19h
Corinthians x Santos 
Neo Química Arena

Hoje – 20h30
São Paulo x Atlético-GO

Morumbi

Hoje – 21h30
Botafogo x Palmeiras

Engenhão
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• O Corinthians aposta no 
bom desempenho em casa 
para encarar o clássico con-
tra o Santos Em 13 jogos, 
venceu sete, empatou cinco 
e perdeu um.  

• O Santos e o Porto finali-
zavam a transferência do 
zagueiro Lucas Veríssimo 
para o clube português por 
cerca de R$ 43 milhões. 

• Depois de sete jogos sem 
vencer, Diniz deve fazer 
alterações na formação do 
São Paulo. Bruno Alves é 
possibilidade de retorno na 
defesa. 

• O Palmeiras terá quatro 
desfalques e a volta de 
Gabriel Veron. Weverton, 
Gabriel Menino, Gustavo 
Gómez e Matías Viña dis-
putam as Eliminatórias da 
Copa.

Tribuna Esportiva

Dirigentes do Brasil, Ar-
gentina, Uruguai e México 
debatem hoje, às 19h, as ex-
periências e os desafios da 
organização sindical da in-
dústria na América Latina. O 
debate, que terá transmissão 
online e tradução espanhol e 
português, é organizado pela 
CNM/CUT (Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos da 
CUT) e pela FES (Friedrich-
-Ebert-Stiftung) Brasil.

O secretário de Relações 
Internacionais da CNM/CUT, 
Maicon Michel Vasconcelos 
da Silva, será o mediador do 
encontro. 

“Toda a América Latina 
está enxergando a necessidade 
de uma nova atuação sindical, 
com integração da classe tra-
balhadora latino-americana. 
Temos sofrido um ataque 
sistêmico para transformar 
nossos países em um grande 
‘fazendão’, com intensificação 
do processo de desindustria-
lização em favor do agronegó-
cio”, explicou. 

“É primordial para o de-
senvolvimento da nossa re-
gião que os sindicatos e as 
entidades articulem políticas 
de resistência, de propositura 
e de avanços na indústria 
e na geração de empregos”, 
afirmou. 

O objetivo é aprofundar a 
discussão sobre a estrutura de 

CNM/CUT debate desafios da organização 
dos trabalhadores na América Latina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA CONEX ELETROMECANICA INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA., POR MEIO PRESENCIAL, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa CONEX ELETROMECANICA INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA. (associados e não associados), inscrita no CNPJ sob o número 54.601.612/0001-69, a participarem da Assembleia 
Específica, que será realizada no dia 08 (oito) do mês de outubro de 2020 (quinta-feira), de maneira presencial, nas dependências da empresa, no 
seguinte horário: às 08h00, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade mais um dos trabalhadores interessados, ou não 
alcançado referido quórum, por qualquer número em segunda convocação, que deverá realizar-se trinta minutos após o horário designado para 
a primeira, ou seja, às 08h30. O local para realização da assembleia é: Estrada Sadae Takagi, 215, Bairro Cooperativa, São Bernardo do Campo, 
São Paulo, CEP: 09852-070, e a ordem do dia é a seguinte: 1) Discussão e deliberação sobre proposta de Acordo de “Participação nos Lucros ou 
Resultados”; 2) Autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento; 3) 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, na empresa e 4) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Em razão da pan-
demia do coronavírus, será observada a distância mínima de 1,5 metro entre os participantes. São Bernardo do Campo, 06 de outubro de 2020.  
Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

organização que dê conta de 
fazer frente às transformações 
do mundo do trabalho. 

“Além das modificações 
com a Indústria 4.0, vem a re-

boque a precarização através 
das plataformas digitais, a des-
regulamentação trabalhista e 
outras modalidades de em-
prego, como o intermitente. 

Temos que pensar a estrutura 
sindical, fortalecer a atividade 
no chão de fábrica para poder 
defender os trabalhadores”, 
concluiu.


