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VAI TER LUTA 
NA NAKATA 

“Temos que brigar, quem morre calado é sapo embaixo de pata 
de boi, e a gente aqui não vai fazer isso, temos que dar uma 

lição na Nakata”, disse o secretário-geral, Moisés Selerges.
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Gás de cozinha
Os preços abusivos prati-
cados pela Petrobras vêm 
sendo criticados pelos re-
vendedores, que não des-
cartam paralisações e ma-
nifestações em todo o país.

Má gestão
Quase 80% dos médicos re-
provam atuação do Ministé-
rio da Saúde na pandemia. 
Associação Médica Brasilei-
ra ouviu 3.882 profissionais 
de todas as regiões.

‘Pedras da injustiça’
O padre Júlio Lancellotti foi 
até o viaduto na Av. Salim 
Farah Maluf para dar marre-
tadas nas pedras ‘anti-mora-
dores de rua’ instaladas pela 
Prefeitura SP. 

Passando a boiada
Servidores do Ibama e do 
ICMBio não descartam a 
possibilidade de o governo 
Bolsonaro propor a extinção 
dos dois órgãos ligados ao 
Ministério do Meio Ambiente.
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Notas e recados

O Brasil chegou 
a 225.143 mortes e 
9.230.016 casos da Co-
vid-19. Em 24h, foram 
609 óbitos e 27.225 
novos infectados. 

A média móvel de 
mortes em uma sema-
na foi de 1.062 por dia, 
variação de +10% em 
relação aos dados de 14 
dias. A média de casos 
foi de 51.007 por dia, 
variação de -6% em 14 
dias. Os dados são do 
consórcio de veículos 
de imprensa. 

Janeiro teve 29.558 
mortes, o terceiro mês 
mais alto desde o início 
da pandemia e o maior 

desde julho. O aumento 
em relação a dezembro 
foi de 35,5%. Cinco es-
tados tiveram recordes 
de mortes em janeiro: 
Amazonas, Mato Gros-
so do Sul, Minas Gerais, 
Paraná e Rondônia. Só 
o Amazonas foi res-
ponsável por 9,6% das 
mortes no país, com 
2.832 vidas perdidas.  

O balanço da va-
cinação no país foi 
de 2.220.216 pessoas 
vacinadas até segunda, 
dia 1º, o que equivale 
a 1,05% da população, 
sendo 1,38% da popu-
lação acima de 18 anos. 
Representa 25,21% das 

doses já disponíveis 
nos estados.  

Estado SP
O Estado de São 

Paulo registrou 53.090 
mortes e 1.779.722 ca-
sos. Em 24h, foram 
56 mortes e 2.354 no-
vos casos, segundo o 
balanço do dia 1º da 
Fundação Seade. Os 
dados são menores aos 
fins de semana e início 
de semana devido aos 
atrasos nas notifica-
ções. 

A ocupação de lei-
tos de UTI está em 
67,3% na Região Me-
tropolitana. 

Foram vacinadas 
476.472 pessoas, de 
acordo com balanço do 
governo do Estado das 
12h30 do dia 2. 

Hoje está previs-
ta a chegada do novo 
lote com 5,4 mil litros 
de IFA (Insumo Far-
macêutico Ativo) da 
China, o que permiti-
rá a produção de 8,6 
milhões de doses da 
CoronaVac. 

ABC 
O Grande ABC teve 

4.079 pessoas mor-
tas para a Covid-19 e 
115.390 pessoas infec-
tadas. 

A média móvel em 
sete dias ficou em 23 
mortes por dia, varia-
ção de -16,3% em re-
lação aos dados de 14 
dias. A média móvel 
de casos foi de 626 por 
dia, variação de 0,1% 
em relação aos dados 
de duas semanas. 

A taxa de letalidade 
na região (3,5%) está 
mais alta do que a do 
Estado (3%) e a do país 
(2,4%). O balanço é da 
ABC Dados do dia 1º.

Foram vacinadas 
52.786 pessoas na re-
gião, segundo Con-
sórcio Intermunicipal 
Grande ABC.

Ao apagar das luzes de 2020 
(18/12), o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) decidiu que 
a aplicação da TR (Taxa Re-
ferencial) é inconstitucional 
para a correção monetária de 
débitos trabalhistas no âmbito 
da Justiça do Trabalho. Até aí, 
parecia uma boa notícia, já que 
a TR, há anos, não corrige nada; 
seu índice tem sido próximo de 
zero há muito tempo.

Acontece, porém, que os 
trabalhadores não têm sido 
contemplados, salvo poucas 
exceções, com decisões favorá-
veis no STF, já há alguns anos. 

E agora não foi diferente.
Ficou decidido que, até que 

o Poder Legislativo delibere 
sobre a questão, devem ser 
aplicados o IPCA-E (Índice 
Nacional de Preço ao Con-
sumidor Amplo Especial), na 
fase pré-judicial, e, a partir da 
citação da parte contrária, a 
taxa Selic, ou seja, os mesmos 
índices de correção monetária 
vigentes para as condenações 
nos processos cíveis em geral. 

O pano de fundo para esta 
decisão foi, mais uma vez, a re-
forma Trabalhista, que adotou 
novos critérios de atualização 

monetária, considerados du-
vidosos. A controvérsia, foi, 
então, submetida ao STF. 

Na prática, a nova regra 
de atualização beneficia as 
empresas e prejudica os traba-
lhadores, uma vez que a taxa 
anual de juros dos créditos 
trabalhistas, há muitos anos, é 
de 12% ao ano, enquanto a taxa 
Selic está atualmente abaixo de 
3% ao ano. A redução, portan-
to, é grande. 

Quanto ao fato de aplicar 
o IPCA-E na fase pré-judicial, 
não interferirá muito no cál-
culo, pois o trabalhador não 

costuma demorar a ingressar 
com a ação. O prazo máximo é 
de dois anos a contar do térmi-
no de seu contrato de trabalho. 

O STF fixou, ainda, algumas 
regras de modulação, respei-
tando as decisões definitivas e 
os depósitos já realizados pelas 
empresas nos processos. Isto, 
porém, também não deve alte-
rar muita coisa no futuro. 

Enfim, é a reforma Traba-
lhista fazendo seu anunciado 
estrago nos direitos trabalhistas 
e o STF com sua pauta liberal, 
normalmente contra os traba-
lhadores. 

confira seus direitos

REFORMA TRABALHISTA E STF: 
MAIS PREJUÍZOS AO TRABALHADOR
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Sindicato busca alternativas 
para preservar os 225 

empregos, mas Nakata diz 
que decisão está tomada

Trabalhadores 
iniciam protesto 

após Nakata 
anunciar que vai 

fechar fábrica 
em Diadema

Em assembleia na manhã de 
ontem, os trabalhadores na 
Nakata, em Diadema, deci-

diram que vão lutar para defender 
seus empregos. A conversa com o 
Sindicato ocorreu após anúncio 
da direção de fechar a fábrica 
na região, que emprega hoje 225 
pessoas, e ir para Extrema (MG) 
até o final de março. 

Os Metalúrgicos do ABC de-
nunciaram a postura traidora da 
empresa que, mesmo com alta lu-
cratividade, há quatro anos vem se 
organizando para deixar a cidade 
sem nenhum prévio comunicado 
aos trabalhadores e ao Sindicato.

Em reunião com representan-
tes da Nakata na segunda-feira, o 
Sindicato apresentou alternativas, 
mas não houve abertura de diá-
logo por parte do representante 
da fábrica.  

“Ele, em nenhum momento, 
abriu a possibilidade de negociar. 
O sentimento é que estamos sen-
do traídos há quatro anos, eles 

dão parabéns pela produtividade, 
falam que todos são uma famí-
lia, mas estavam de sacanagem. 
Não somos idiotas”, denunciou 
o secretário-geral do Sindicato, 
Moisés Selerges.  

“Nossa posição é discutir a 
permanência da empresa em 
Diadema. Temos que brigar, quem 
morre calado é sapo embaixo de 
pata de boi, e a gente aqui não 
vai fazer isso, temos que dar uma 
lição na Nakata”, avisou.

O dirigente lembrou ainda que 
é preciso discutir política. “É a 
política lá em Brasília ou a falta 
dela que decide o futuro aqui. 
Fábrica está parecendo barraca 
de feira, cada dia está num lugar 
e o governo só quer plantar soja, 
milho, derrubar árvore e matar 
índio. Temos que discutir isso, por 
mais que alguns companheiros 
achem que não”. 

O coordenador da Regional 
Diadema, Antônio Claudiano da 
Silva, o Da Lua, lembrou que a 

Nakata tem uma história de 65 
anos e que a saída dela da região 
vai afetar muitas vidas. 

“Esta fábrica deixando de exis-
tir aqui vai atingir mais pessoas, 
deixará de existir para as futuras 
gerações. Nós fomos traídos por-
que sabemos que essa fábrica tem 
lucro aqui e não é pouco. Não 
podemos baixar nossa cabeça 
agora e desistir de lutar para esta 
fábrica ficar aqui, e se tiver que 
ir, vai ter que pagar o preço dessa 
irresponsabilidade”, afirmou. 

“Qual a sensação que fica para 
nós que recebíamos tapinhas 
nas costas e parabéns mês a mês 
porque a produtividade estava 
crescendo e agora recebemos uma 
notícia dessas? A sensação é de 
total indignação”, disse o CSE, Leo-
nardo da Silva Martins, o Cacique. 

Ainda ontem na parte da tarde, 
o Sindicato realizou uma reunião 
com os companheiros e compa-
nheiras, na Regional Diadema, 
para decidir os rumos da luta.
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• O Corinthians encara 
o Ceará hoje em uma 
disputa direta por uma 
vaga na Libertadores. 
Empatados com 45 pon-
tos, os paulistas estão 
em 10º e o adversário, 
em 9º. 

• O Palmeiras está em 6º, 
o que abre classificação 
até o G-7 neste momen-
to. O Grêmio, em 7º, 
ainda disputa a Copa 
do Brasil, o que possi-
bilitaria classificação até 
o G-8. 

• O Palmeiras teve seis 
jogadores entre os me-
lhores na Seleção da 
Libertadores: Weverton, 
Gustavo Gómez, Viña, 
Gabriel Menino, Luiz 
Adriano e Rony. 

• Já o Santos teve três 
integrantes entre os 11: 
Lucas Veríssimo, Soteldo 
e Marinho. Os argenti-
nos Montiel (River Plate) 
e Carlos Tevez (Boca 
Juniors) completam a 
Seleção.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Hoje – 16h
Grêmio x Santos

Porto Alegre

Hoje – 21h30
Corinthians x Ceará
Neo Química Arena

A decisão da Ford de en-
cerrar sua produção no Bra-
sil, seus impactos ao país e o 
descumprimento aos acordos 
de direitos humanos serão 
discutidos hoje, às 15h, em 
audiência virtual da Comis-
são de Direitos Humanos 
e Minorias da Câmara dos 
Deputados. 

A audiência foi agendada 
após denúncia dos diretores 
executivos dos Metalúrgicos 
do ABC, Carlos Caramelo e 
Aroaldo Oliveira da Silva, este 
também presidente da Indus-
triALL Brasil. Também assina 
o pedido o presidente da 
Unisol Brasil (Central de Coo-
perativas e Empreendimentos 
Solidários), Leo Pinho.  

Caramelo esteve na as-
sembleia do Sindmetau (Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região) na segun-
da-feira, dia 1º, para explicar 
o processo aos trabalhadores 
na Ford Taubaté.

“Articulamos uma de-
núncia contra a Ford por 
descumprimento a vários 
acordos. Esperamos que a 
Ford respeite o trabalho e 
os trabalhadores no Brasil 
e que possamos reaver os 
benefícios definidos nesses 
acordos”, afirmou.

A denúncia destaca pon-
tos como a falta de comu-
nicação prévia da decisão 
da montadora aos governos 
federal e estaduais e a au-

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA CÂMARA 
ANALISA DENÚNCIA SOBRE FECHAMENTO DA FORD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIP PARA 
ARMAZENAGEM LTDA, POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIP PARA AR-
MAZENAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 42.365.296/0008-60, com endereço na Rua General Izidoro Dias Lopes, 141 - Paulicéia, São Bernardo do Cam-
po - SP, CEP: 09687-000, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 04 (quatro) do mês de fevereiro de 2021 (quinta-feira), entre 08 e 18 horas. 
Considerando que o país enfrenta a pandemia do coronavírus, e que para conter a disseminação da COVID-19 o Ministério da Saúde recomenda o isolamento social com 
a permanência das pessoas em suas residências, não é possível realizar a assembleia presencial, mas apenas por meio telemático, portanto com processo de deliberação 
em plataforma digital (internet). A ordem do dia será: a) apresentação de proposta referente redução do intervalo intrajornada; b) autorização para a direção do sindicato 
celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; c) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O link para acesso à assembleia e participação 
no processo de votação, que deverá ocorrer entre 08 e 18 horas deste dia, é: assembleia.smabc.org.br, que poderá ser acessado pelo endereço: www.smabc.org.br. Encerrado 
o processo de votação eletrônica, os votos serão apurados e o resultado publicado no site do sindicato, no mesmo endereço eletrônico, no mesmo endereço, em até um dia 
útil imediatamente posterior ao da assembleia. São Bernardo do Campo - SP, 01 de fevereiro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA STRIPSTEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS DE 
ACO LTDA, POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa STRIPSTEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS DE ACO LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o número 07.928.190/0001-50, com endereço na Av. Padre Anchieta, 129 - Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09891-420, a partici-
parem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 04 (quatro) do mês de fevereiro de 2021 (quinta-feira), entre 08 e 18 horas. Considerando que o país enfrenta 
a pandemia do coronavírus, e que para conter a disseminação da COVID-19 o Ministério da Saúde recomenda o isolamento social com a permanência das pessoas em 
suas residências, não é possível realizar a assembleia presencial, mas apenas por meio telemático, portanto com processo de deliberação em plataforma digital (internet). 
A ordem do dia será: a) apresentação de proposta referente a Participação nos Lucros e Resultados da empresa; b) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo 
Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; c) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O link para acesso à assembleia e participação no processo de 
votação, que deverá ocorrer entre 08 e 18 horas deste dia, é: assembleia.smabc.org.br, que poderá ser acessado pelo endereço: www.smabc.org.br. Encerrado o processo 
de votação eletrônica, os votos serão apurados e o resultado publicado no site do sindicato, no mesmo endereço eletrônico, no mesmo endereço, em até um dia útil ime-
diatamente posterior ao da assembleia. São Bernardo do Campo - SP, 01 de fevereiro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

O presidente do Sindicato, Wagner 
Santana, o Wagnão, e o vice-presidente, 
Claudionor Vieira, estiveram no dia 1º 
com o prefeito de Diadema, José de Fili-
ppi Jr., para discutir emprego, desenvol-
vimento regional e combate à Covid-19.

sência de negociação com 
os representantes dos tra-
balhadores. Ressalta que o 
fechamento das fábricas em 
Taubaté, Camaçari e Hori-
zonte configura violação de 
princípios de direitos huma-
nos e econômicos da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas) e afronta diretrizes 
da OCDE (Organização para 
a Cooperação Econômica 
e o Desenvolvimento) para 
multinacionais.

Conselho Nacional
O caso Ford também será 

tema da plenária Nacional 
do Conselho de Direitos 
Humanos, amanhã, às 11h. 
O Conselho reúne represen-

tantes do governo, judiciário, 
legislativo e sociedade civil.

“Uma das iniciativas que 
vamos apresentar nas dis-
cussões é o PL (Projeto de 
Lei) pela nacionalização da 
Ford. O fechamento é uma 
medida arbitrária da Ford, 
que recebeu incentivos fiscais 
e investimentos do Brasil via 
BNDES (Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social). Vamos votar 
uma recomendação pelo PL 
para manter os postos de tra-
balho com a criação de uma 
montadora nacional contro-
lada pelos trabalhadores”, 
contou Leo Pinho. 

Com informações do 
Sindmetau.
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