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AFASTAMENTO POR
AUXÍLIO-DOENÇA DEVE SER
CONTADO COMO ESPECIAL
Decisão do STF é vitória
dos trabalhadores que
podem pedir revisão da
aposentadoria no INSS
Página 3

.2

sexta-feira, 6 de novembro de 2020

O Clube de Campo dos
Metalúrgicos do ABC voltou
a abrir aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h.
Por conta da pandemia da
Covid-19, há o limite da capacidade de 60% e adoção de protocolos de higiene e limpeza.
É obrigatório o uso de
máscaras. Há aferição da
temperatura no local e disponibilização de álcool gel.
Quadras, quiosques e playground estão liberados. A
lanchonete está aberta, com
venda de gelo, carvão, porções,
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sorvete e bebidas em geral.
A piscina, a represa e os
vestiários estão fechados em
cumprimento ao decreto
21.333, de 09/10/2020, da

Prefeitura de São Bernardo.
A ocupação de quiosques
é por ordem de chegada e os
quiosques maiores devem ser
reservados com antecedência.

A entrada para convidados custa R$ 8 com nome na
lista da reserva. Sem nome na
lista, convidado paga R$ 10.
O pagamento é somente em
dinheiro. O Clube não aceita
nenhum tipo de cartão.
Informações pelo telefone
(11) 9 4335-9433 e e-mail
clube@smabc.org.br.
Endereço: Rua Sorocaba, s/
nº, Jardim Borda do Campo –
na Estrada de Ribeirão Pires,
no antigo Caminho 618, Estrada Velha de Santos, Riacho
Grande, em São Bernardo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES AFASTADOS POR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA BCS SOLUCOES EM INTERFACES AUTOMOTIVAS BRASIL LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores afastados por benefícios previdenciários na empresa BCS SOLUCOES EM
INTERFACES AUTOMOTIVAS BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 28.911.799/0001-97, com endereço na Av. Fagundes De Oliveira, 1.680 – Piraporinha, Diadema – SP, CEP: 09950-906, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 11 (onze) do mês de novembro de 2020 (quarta-feira), às
11h horas da manhã. A assembleia, que será presencial e ocorrerá na Regional de Diadema do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, localizado na Av. Encarnação,
290, Piraporinha, Diadema – SP, CEP: 09960-010, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) Autorização para diretoria celebrar acordos coletivos e outros assuntos de interesse da categoria
e acordo de indenização pelo fechamento da planta fabril. b) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 05 de novembro de 2020.
Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA HERAEUS ELECTRO-NITE INSTRUMENTOS LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores nas empresas HERAEUS ELECTRO-NITE INSTRUMENTOS LTDA., inscrita
no CNPJ sob o número 55.140.099/0001-19, com endereço na Rua Blindex, 134 - Piraporinha, Diadema - SP, 09950-080 a participarem da Assembleia Específica,
que será realizada no dia 11 (onze) do mês de novembro de 2020 (quarta-feira), às 08h da manhã. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da
empresa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos.
A ordem do dia será: a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento;
c) 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; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 05 de
novembro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Informações pelo telefone
(11) 9 4335-9433
e e-mail clube@smabc.org.br
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Com cuidados, Clube
de Campo está reaberto

Notas e recados

Esquema de rachadinhas
Além de Flávio Bolsonaro
e Queiroz, o MP do Rio
denunciou 15 pessoas por
participarem do esquema de
“rachadinhas”, entre elas a
esposa de Flávio.

Contra os trabalhadores
O governo Bolsonaro, aliado aos empresários, derrotou a proposta feita pela
bancada dos trabalhadores,
de pagar mais 2 parcelas do
seguro-desemprego.

Contra a educação
“Absurdo”, definiu a deputada Maria do Rosário
(PT-RS) sobre o PL aprovado
nesta quarta-feira, 4, na
Câmara, que retira R$ 1,4
bilhão da educação.

Saiba mais
Fórum Social
A CUT e entidades do mundo
jurídico preparam o Fórum
Social Mundial Justiça e
Democracia que ocorrerá
de 21 a 26 de setembro de
2021 no Brasil.

A CIDADANIA DO MERCADO
E O SUFOCAMENTO DA DEMOCRACIA
Há uma crescente dificuldade das elites econômicas
em várias partes do mundo
de dar respostas e administrar
democraticamente o conflito
distributivo que se agrava com
a radicalização cada vez maior
das políticas neoliberais sob o
disfarce de “ajuste fiscal”.
Sabemos, por experiência
histórica, que quando esse
conflito sobre a distribuição
da riqueza produzida pela
sociedade é enfrentado num

ambiente democrático, há a
possibilidade de que a cidadania pautada em direitos
universais, na solidariedade
e na proteção social, se imponha sobre a “cidadania
do mercado”, orientada pela
falsa noção de meritocracia e
liberdade individual.
Diante da incapacidade
de responder às demandas
sociais, as elites governantes,
a serviço da financeirização
da economia, procuram criar

mecanismos para impedir
que o exercício da democracia
contrarie os seus interesses.
Ou tendem a apoiar governos populistas de recorte
autoritário que reprimam os
sindicatos e os movimentos
socais e imponham, pela força
e pela manipulação da informação, a lógica das políticas
neoliberais.
Por isso, precisamos estar
atentos às eleições que se
aproximam. O impeachment

Comente este artigo.
Envie um e-mail para
formacao@smabc.org.br
Departamento de Formação
contra a presidenta Dilma, a
prisão política do ex-presidente Lula e a vitória de Bolsonaro nas últimas eleições
não são meras coincidências. Esses fatos obedecem
ao roteiro que descrevemos
acima: sufocar a democracia
para impor a política do sistema financeiro, a chamada
“cidadania do mercado”, que
tira dos muitos que pouco
ganham para dar aos poucos
que ganham muito.
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Períodos de afastamento com
auxílio-doença devem ser contados
para aposentadoria especial
O

STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu no último dia
26 que os períodos de afastamento com recebimento de
auxílio-doença não acidentário (chamado de B-31 pelo
INSS) devem ser computados
como tempo especial para
aposentadoria. A decisão
mantém o entendimento
anterior do STJ (Superior
Tribunal de Justiça) de 2019.
O INSS vinha considerando que o período de re-

“Foi uma vitória para
os trabalhadores,
agora é acompanhar
para fiscalizar se
o INSS vai cumprir
essa determinação
no momento da
contagem”.
Nelsi Rodrigues, o Morcegão

cebimento de auxílio-doença
comum (sem relação com
acidente de trabalho) não poderia ser usado como tempo
especial. Porém, a Previdência Social reconhece que a
legislação previdenciária permite, por exemplo, que férias
e salário-maternidade sejam
contados como especiais.

A aposentadoria especial
é decorrente do trabalho
em condições prejudiciais à
saúde do trabalhador. Quem
é exposto a agentes nocivos
por longos períodos tem as
suas condições clínicas afetadas para todo o tempo de
sua vida. Agora os segurados
poderão ter seus períodos de
afastamento com recebimento do auxílio-doença comum
computados para efeito de
aposentadoria especial e os
já aposentados poderão requerer a revisão.
Com a conclusão do caso,
sem possibilidade de recurso, também devem voltar
a andar na Justiça todos os
processos que haviam sido
suspensos em 2018 e que estavam à espera de definição.
Vitória dos trabalhadores
O diretor executivo, responsável pelo Departamento
de Saúde do Sindicato, Nelsi
Rodrigues, o Morcegão, ressaltou a importância da decisão para os trabalhadores.
“O mais importante é que
prevaleceu o nosso entendimento, que já era esse, de
que o tempo do afastamento
por auxílio doença deve ser
convertido em tempo especial. Foi uma vitória para
os trabalhadores, agora é
acompanhar para fiscalizar
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O STF confirmou a contagem de tempo favorável ao trabalhador.
A decisão contraria entendimento do INSS, que vinha considerando comum o período

EFEITOS NAS EMPRESAS
se o INSS vai cumprir essa
determinação no momento
da contagem”.
“Esperamos que essa decisão possa dar ao conjunto dos trabalhadores, que
ingressam com ações de
aposentadoria na justiça, o
direito de rever o benefício
diretamente ali no balcão do
INSS, sem precisar entrar na
justiça” completou.
Histórico
O problema surgiu a partir de 2003, com a alteração
promovida pelo Decreto
4.882, que determinou a

contagem do período de
afastamento como tempo de
atividade comum, nas hipóteses em que o segurado fosse
afastado de suas atividades
habituais especiais por motivo de auxílio-doença não
acidentário (B31).
Antes e depois
da reforma
Os efeitos práticos da decisão podem beneficiar os
segurados cujo período de

afastamento ocorreu até 12
de novembro de 2019, data
da promulgação da reforma
da Previdência.
Apoio jurídico
O departamento jurídico do Sindicato está
à disposição dos companheiros e companheiras para esclarecer
dúvidas sobre o tema.
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As arrecadações da Campanha Outubro Rosa, organizada pelo Coletivo das
Mulheres Metalúrgicas do
ABC, foram entregues ontem para a Casa Beth Lobo,
em Diadema, e a ONG Instituto Amor em Mechas, em
São Paulo.
Ao longo do mês passado,
foram realizadas ações de
solidariedade nas fábricas
e o Drive Thru Solidário na
Regional Diadema do Sindicato. Além da conscientização e prevenção contra o
câncer de mama, o Coletivo
também levantou a pauta do
combate à violência contra a
mulher.
“Essa ação só foi possível
com o apoio e o empenho da
categoria, que demonstrou
tantos gestos de solidariedade ao longo da campanha
para ajudar quem mais precisa. No mundo de hoje, é
cada vez mais importante se
colocar no lugar do outro, se
sensibilizar e apoiar o próximo. Agradecemos muito a todas e todos que participaram”,
afirmou a diretora executiva,
Michelle Marques.
Pela manhã, os produtos
de higiene pessoal foram doados para a Casa Beth Lobo,
que atende mulheres em
situação de violência domés-

tica. Na parte da tarde, foram
entregues os fios de cabelo
para confecção de perucas a
pacientes que lutam contra o
câncer e perderam o cabelo
em função da quimioterapia.

Debate entre os
candidatos à prefeitura
de São Bernardo é hoje
Hoje, a partir das 20h40,
a TVT e a Rádio Brasil Atual
transmitem o debate entre
os candidatos a prefeito na
cidade de São Bernardo.
A realização dos debates
entre os candidatos às pre-

•

Com as quedas de Corinthians, Santos e São Paulo
em duelos mata-mata na
Copa do Brasil e Sul-Americana, os times deixaram
de ganhar R$ 8,7 milhões.

•

Tite cortou dois zagueiros das Eliminatórias da
Copa. Rodrigo Caio, do
Flamengo, sofreu lesão.
Eder Militão, do Real Madrid, está com Covid-19.

•

Em substituição, foram
convocados para a seleção os jogadores Felipe,
do Atlético de Madri, e
Diego Carlos, do Sevilla.
Já são quatro baixas da
lista original.
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Arrecadações da campanha
são entregues a entidades
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Tribuna Esportiva

feituras do Grande ABC é uma
parceria com o portal UOL
e o Diário do Grande ABC.
Transmissão ao vivo pela TVT
(canal 44.1), Rádio Brasil Atual
(98,9 FM) e nos sites e redes
sociais da TVT, RBA e UOL.

Campanha continua
A arrecadação dos fios de
cabelo para a ONG continuará na Sede e na Regional
Diadema. Os fios devem estar
limpos e secos, ter 15 cm,

no mínimo, bem amarrados
com elástico e dentro de um
saquinho plástico. Pode ser
só uma mecha. Conheça mais
sobre o trabalho da ONG no
site: amoremmechas.com

Brasileirão
Amanhã – 19h
São Paulo x Goiás
Morumbi
Amanhã – 21h
Atlético-GO x Corinthians
Goiânia
Domingo – 16h
Vasco x Palmeiras
Rio de Janeiro
Domingo – 18h15
Bragantino x Santos
Bragança Paulista

