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Pela ciência 
Mais de 90 entidades cien-
tíficas estão mobilizadas 
para reverter dois vetos de 
Bolsonaro que tiraram até 
R$ 9 bilhões do fomento à 
ciência e à tecnologia. 

Sem evidências 
OMS afirmou que não há 
evidência de que a pande-
mia de Covid-19 começou 
na China. Informação foi 
divulgada por cientistas 
que estão em Wuhan desde 
14/01.

Sem inclusão
Bolsonaro abandonou pro-
grama de aval iação de 
pessoas com deficiência e 
entidades cobram aplicação 
do sistema criado para pro-
mover políticas de inclusão. 

Mais aumento
A Petrobras anunciou novos 
reajustes para gasolina, óleo 
diesel e gás de cozinha. A 
gasolina subirá, em média, 
8%, o diesel e o gás, 5%.

fotos: divulgação

Notas e recados

A média móvel no 
ABC em sete dias foi de 
25 mortes por dia. A re-
gião tem registrado mé-
dias acima do primeiro 
pico da pandemia, em 
julho, quando chegou a 
23 óbitos por dia. A va-
riação da média móvel 
em 14 dias foi de +15,8% 
de mortes. 

A média móvel de 
casos foi de 511 por dia. 
A variação em 14 dias foi 
de -1,3%. O balanço é da 
ABC Dados do dia 8. 

As sete cidades do 
ABC registraram total 
de 4.240 pessoas mortas 

pela Covid-19 e 118.968 
pessoas infectadas. 

A taxa de letalidade 
na região (3,6%) é mais 
alta do que a do Estado 
(3%) e a do Brasil (2,4%).

Foram vacinadas 
63.993 pessoas até o dia 
7, de acordo com o Con-
sórcio Intermunicipal 
Grande ABC. 

A ocupação dos lei-
tos de UTI no ABC está 
em 65,6%. 

Estado SP
O Estado de São 

Paulo teve 54.663 vidas 
perdidas e 1.851. 

776 casos, segundo ba-
lanço do dia 8 da Fun-
dação Seade. 

A média móvel de 
mortes em sete dias foi 
de 225 por dia. A varia-
ção é de +3% em relação 
ao registrado em 14 dias. 
O Estado está há 31 dias 
seguidos com média aci-
ma de 200 mortes pela 
Covid-19 por dia. 

A média móvel de 
casos em sete dias foi de 
10.293, variação de +1% 
em relação aos dados 
de 14 dias. A média de 
casos também segue 
em patamar elevado e 

está acima de 10 mil há 
31 dias. 

A ocupação de leitos 
de UTI está em 65,6% na 
Região Metropolitana. 

Foram 982.276 doses 
de vacina, de acordo 
com balanço do governo 
do Estado das 14h50 do 
dia 9. 

Brasil 
O  p a í s  che gou 

a 232.248 mortes e 
9.550.301 casos da Co-
vid-19. A média móvel 
de mortes em uma se-
mana foi de 1.015 por 
dia, variação de -4% em 

relação aos dados de 14 
dias. 

A média móvel de 
casos foi de 45.755 por 
dia, variação de -11% 
em 14 dias. Os dados são 
do consórcio de veículos 
de imprensa do dia 8.  

O balanço da va-
cinação no país é de 
3.816.951 doses até o dia 
8, o que equivale a 1,79% 
do total da população e 
representa 40,91% das 
doses já disponíveis nos 
estados. Receberam a 
segunda dose 33.723 
pessoas, 0,02% da po-
pulação.

Para Márcio de Oliveira, data de nascimento 04/01/1972. Ele é amigo do CSE e CIPA na Mercedes, Alexan-
der Rodrigues, o Codorna. Hemocentro São Lucas. Rua Mediterrâneo, 470 - Jardim do Mar, São Bernardo. 
Estacionamento gratuito na rua Mediterrâneo, 375. De segunda a sexta, das 8h às 17h. Tel. 3660-6000. 

DOE SANGUE

O TST (Tribunal Superior 
do Trabalho), mais uma vez, 
condenou uma empresa a pagar 
indenização de R$ 5 mil a um 
auxiliar de produção obrigado 
a apresentar certidão negativa 
de antecedentes criminais para 
ser contratado. 

Os tribunais do trabalho 
firmaram o entendimento de 
que a exigência, quando não 
for justificada pelas condições 
especiais da função exercida 
pelo empregado, caracteriza da-
nos morais e a empresa deverá 

indenizar o trabalhador.
A questão é que este tipo 

de exigência coloca em dúvida 
a honestidade do trabalhador 
e, por isto, viola seu direito à 
intimidade.

Em recente caso decidido 
pela 7ª Turma do TST, exigiu-se 
a apresentação do mencionado 
documento para o exercício da 
função de auxiliar de produ-
ção na fabricação de massas e 
biscoitos. Não há, por óbvio, 
nenhuma explicação razoável 
para este tipo de exigência de 

um operário de produção.  
Cumpre dizer que o TST 

definiu tese de que não é legíti-
ma e caracteriza lesão moral a 
exigência de certidão de antece-
dentes criminais de candidato 
a emprego quando traduzir 
tratamento discriminatório ou 
não se justificar em razão de 
previsão em lei, da natureza do 
ofício ou do grau especial de 
responsabilidade necessário.

Assim, a obrigação de apre-
sentar o documento é plausível, 
por exemplo, para contratar 

cuidadores de menores, idosos 
ou pessoas com deficiência, 
motoristas de carga ou de pas-
sageiros, trabalhadores que 
utilizam ferramentas perfu-
rocortantes e que lidam com 
substâncias tóxicas, drogas, 
armas ou informações sigilosas. 

Portanto, a exigência da cer-
tidão sem justificativa plausível 
implica, por si só, danos morais 
ao candidato ao emprego e 
determina o pagamento de 
indenização pela empresa ao 
trabalhador.

confira seus direitos

O VELHO PROBLEMA DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO 
NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

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

ABC REGISTRA ALTA NAS MORTES PELA COVID-19 
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As demissões na montadora estão suspensas pela 
justiça até a conclusão de negociação com os sindicatos

Metalúrgicos do ABC debatem nacionalização da Ford 

A luta segue para tentar manter 
a Ford no Brasil e preservar 
os 5 mil empregos diretos que 

serão perdidos com o fechamento das 
plantas em Taubaté (SP), Camaçari 
(BA) e Horizonte (CE). Se contar 
também os indiretos e induzidos, o 
total pode chegar a 119 mil postos de 
trabalho. O foco principal, pautado 
pelos trabalhadores, é a possibilidade 
de nacionalização da Ford. 

Para detalhar o assunto, os diretores 
executivos dos Metalúrgicos do ABC, 
Carlos Caramelo e Aroaldo Oliveira 
da Silva, este também presidente da 
IndustriALL Brasil, e o presidente da 
Unisol Brasil (Central de Cooperati-
vas e Empreendimentos Solidários), 
Leo Pinho, solicitaram um debate na 
Câmara dos Deputados. 

O encontro virtual, que ocorreu 
no último dia 3, foi promovido pelo 
presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados (CDHM), Helder Salo-
mão (PT/ES). Na ocasião foi assinada 
uma nota técnica com considerações 
sobre o fechamento das unidades da 
Ford no país. 

Entre os parlamentares, a ideia é via-
bilizar um Projeto de Lei, assinado por 
representantes de diversos partidos, para 
nacionalização da Ford, com objetivo de 
reverter o impacto do fechamento da 
fábrica e o processo de desindustriali-
zação no país.

No dia 5, também houve uma reu-

nião para tratar do tema, desta vez na 
plenária do Conselho Nacional de Di-
reitos Humanos. O Conselho aprovou 
recomendação que pede a elaboração 
de projetos de lei para nacionalização 
das fábricas da Ford no Brasil, com envio 
do documento à Câmara dos Deputados 
e ao Senado.

Em ambas se discutiu as arbitrarie-
dades da Ford e as violações de acordos 
e convenções internacionais. As de-
núncias foram aprovadas para serem 
encaminhadas à ONU (Organização das 
Nações Unidas), OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico) e OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) contra a 
montadora, que não seguiu os princípios 
de transparência e negociação. 

“Esta decisão é de total falta de res-
ponsabilidade com trabalhadores dire-
tos, com os demais trabalhadores afeta-
dos e com o Brasil. Temos que pontuar 
a responsabilidade da Ford nesta decisão 
porque ela abre mão da produção, mas 
não do mercado consumidor”, afirmou 
Aroaldo. 

Sobre a possibilidade de nacionaliza-
ção da montadora com autogestão dos 
trabalhadores, o dirigente explicou que é 
perfeitamente possível, já que a Ford tem 
dívidas com o Estado brasileiro. 

“Temos discutido seriamente sobre 
a nacionalização do parque industrial 
da Ford porque ela deve para o Estado 
brasileiro, teve isenção fiscal, teve um 
regime tributário diferente no Nordeste, 

divulgação

tem empréstimos ativos junto ao BN-
DES. Quando um cidadão comum deve 
ao Estado, a União cobra essa pessoa e 
pega os bens para quitar a dívida, então 
nada mais justo do que ter essa iniciativa 
com a pessoa jurídica”. 

Demissões suspensas 
Uma liminar expedida na última 

sexta-feira, dia 5, em resposta a ações 
movidas pelo MPT (Ministério Pú-
blico do Trabalho), determina que a 
montadora não realize desligamentos 
até a conclusão de negociação com os 
sindicatos.

A Justiça do Trabalho estabeleceu 
ainda que a empresa não pode suspen-
der o pagamento de salários e licenças 
durante as negociações. Também deter-
minou que a montadora não faça pro-
postas individuais ou pratique assédio 
moral junto aos trabalhadores.

Solidariedade 
A representação dos trabalhadores 

na Scania participou na manhã da últi-
ma segunda-feira, 8, da assembleia dos 
metalúrgicos na Ford Taubaté. Os diri-
gentes foram demonstrar solidariedade 
à luta dos companheiros.



• Preocupado com os gols 
desperdiçados nos úl-
timos jogos do Corin-
thians, Mancini treinou 
finalizações e cruzamen-
tos para o jogo contra o 
Athletico-PR. 

• Fagner,  que es tá na 
oitava temporada pelo 
Corinthians, lidera em 
quatro quesitos no elen-
co: desarmes, cruza-
mentos, lançamentos e 
interceptações. 

• Sem vencer há seis jo-
gos, o Tricolor tem o 
bom retrospecto contra 
o Ceará para o jogo de 
hoje. A última derrota 
foi em agosto de 2015. 

• Tchê Tchê treinou entre 
os titulares do São Pau-
lo no lugar do volante 
Luan, que teve dores 
musculares. Caso Luan 
se recupere, a disputa 
pela posição será com 
Pablo.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Hoje – 21h
São Paulo x Ceará

Morumbi

Hoje – 21h30
Corinthians x Athletico-PR

Neo Química Arena

Os trabalhadores na Toyo-
ta participaram ontem de as-
sembleias com representantes 
dos Metalúrgicos do ABC 
para definir as discussões 
sobre o futuro da planta no 
município de São Bernardo. 
Na ocasião também foi apre-
sentado pelo Sindicato um 
aditamento ao acordo, feito 
em setembro do ano passado, 
quando a fábrica anunciou a 
transferência da sede admi-
nistrativa para Sorocaba. 

Uma das pautas recorren-
tes dos Metalúrgicos do ABC 
é a importância de ampliar a 
produção de carros na região 
e assim trazer mais empregos 
e investimentos para o setor. 
Esse é foco do debate com 
a direção da Toyota sobre a 
adoção de medidas que ga-
rantam o futuro da planta na 
região, conforme detalhou 
o diretor administrativo do 
Sindicato, Wellington Messias 
Damasceno.  

SINDICATO PROPÕE DISCUSSÃO SOBRE 
FUTURO DA TOYOTA EM SÃO BERNARDO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA FORI AUTOMATION DO BRASIL AUTO-
MAÇÃO LTDA. - EPP

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa FORI AUTOMATION DO BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA. - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o número 04.491.105/0001-41, com endereço na Rua Pedro Henry, 115, Vila Olga, CEP: 09720-240, a participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 11 (onze) do mês de fevereiro de 2021 (quinta-feira), às 10:00. 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 metros 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. São Bernardo do Campo - SP, 09 de fevereiro de 2021. 
Wagner Firmino de Santana. Presidente”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 002.591.818/00001-51, com endereço na Rua Jose Versolato, 101 - 14º Andar – Torre A, Bairro Baeta Neves, Município de São 
Bernardo do Campo – São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 12 (doze) do mês de fevereiro de 2021 (sexta-feira), entre 9 e 17 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 (PLR); b) autorização para a direção do 
Sindicato celebrar Acordo Coletivo de Trabalho e Aditivos; 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 e d) outros assuntos de interesse dos 
trabalhadores na empresa. O link para acesso e a assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 9 e 17 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, 09 de fevereiro de 
2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente” 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2020 DA ASSOCIAÇÃO DOS METALÚRGICOS ANISTIADOS E ANISTIANDOS 
DO ABC, AMA-A ABC

De acordo com o Estatuto da Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos do ABC, AMA-A ABC, no seu artigo 19º e seus parágrafos, fica CONVOCADA 
a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 03 (três) de março de 2021. Excepcionalmente, essa Assembleia será realizada por meio virtual, em função da continuidade 
da Pandemia – COVID-19, que atinge todo o mundo assim como nosso país, acrescido do fato específico de constituirmos um dos principais grupos de risco, pela idade 
avançada dos participantes. A Assembleia se dará através do link: https://meet.jit.si/AssembleiaPrestacaodeContas, às 9h00 horas, em primeira convocação, obedecendo 
o quórum mínimo conforme o artigo citado, ou, em segunda chamada com qualquer número às 9h30 horas, para a prestação de contas da entidade do ano de 2020. Nada 
mais a tratar, atenciosamente. São Bernardo do Campo, 10 de fevereiro de 2021. João Paulo de Oliveira – Presidente

VISITA AO 
PREFEITO DE MAUÁ 

O presidente do Sindicato, Wag-
ner Santana, o Wagnão, e o diretor 
administrativo, Wellington Messias 
Damasceno, estiveram com o prefeito 
de Mauá, Marcelo Oliveira, na tarde de 
segunda-feira, dia 8. 

Entre os temas tratados, as políticas de 
geração de emprego e renda, o enfrenta-
mento à desindustrialização regional, o 
combate à Covid-19 e a reabertura das 
escolas. Também desejaram sorte e le-
varam o apoio do Sindicato ao mandato. 

“Temos insistido muito em 
diversificar a produção em São 
Bernardo, além do aumento 
de volume. A nossa discussão 
para curto e médio prazo é 
trazer outros maquinários para 
produzir componentes que não 
fabricamos hoje. E é possível 
também prever um investi-

mento de longo prazo com a 
intenção de produzir carros em 
São Bernardo. É preciso estabe-
lecer essa lógica de futuro, esse 
é nosso objetivo final”. 

A respeito do aditamento 
ao acordo, o diretor explicou 
que, como a empresa ainda não 

realizou as transferências para a 
planta de Sorocaba, conforme 
previsto no acordo, foi preciso 
alterar o prazo de estabilidade. 

“Como foram alteradas as 
datas, foi necessário fazer essa 
mudança no acordo para que 
a estabilidade passe a contar a 
partir da data de transferência”.


