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Ineficácia comprovada
O governo Bolsonaro res-
pondeu em 15 minu tos 
e-mail sobre compra de 
cloroquina. Os documentos 
sigilosos estão em poder da 
CPI da Covid no Senado.

Mais aumento 
A conta de luz deve subir 
com reajuste acima de 20%.  
Em junho, está vigente a 
bandeira vermelha nível 2, 
a mais cara, R$ 6,24 para 
cada 100 kWh. 

Dose única
Anvisa aprovou a extensão 
do prazo de validade da 
vacina Janssen de 3 para 
4 meses e meio. O Brasil 
aguarda a entrega do lote 
ainda esta semana. 

Vacina da Pfizer
A farmacêutica Pfizer envia 
ao Brasil, nesta semana, 
mais 2,4 milhões de doses 
da vacina contra a Co-
vid-19. As entregas serão 
feitas em três voos. 

fotos: divulgação

edilson rodrigues - agência senado

Notas e recados

GOVERNO BOLSONARO FOI OMISSO E NÃO MANDOU OXIGÊNIO, 
ENVIOU CLOROQUINA AO AMAZONAS

A falta de suporte por parte 
do governo federal na crise de 
oxigênio hospitalar no Amazo-
nas, em janeiro deste ano, foi o 
principal foco do depoimento 
do ex-secretário de Saúde do 
Amazonas Marcellus Campê-
lo, ontem à CPI da Covid.

O ex-secretário afirmou 
que recebeu pouco apoio do 
Ministério da Saúde para o 
transporte de cilindros do 
insumo, mas que o Ministério 
foi rápido no envio de hidro-
xicloroquina ao estado. O 
ex-secretário relatou que foi 
solicitado ao governo federal 
apoio logístico à Unicef para 
o envio do oxigênio forneci-

do pela Venezuela. Porém, o 
governo não respondeu ao 
pedido.

O senador Humberto Cos-
ta (PT-PE) quis saber quem 
organizou a resistência às 
medidas de isolamento social 
decretadas em Manaus e lem-
brou que políticos aliados de 
Bolsonaro, como a deputada 
Bia Kicis (PSL-SP) e o depu-
tado Osmar Terra (MDB-RS) 
endossaram o boicote às res-
trições. Marcellus disse não ter 
o nome de quem pressionou. 

Responsável pelas mortes
Costa lembrou que Bolso-

naro chamou de “absurdo” o 

lockdown em Manaus e acres-
centou que a pressão maior foi 
do presidente da República. 
“Ele é diretamente responsável 
por essas mortes em Manaus. 
Ele defendeu ideias estapafúr-
dias”, criticou.

O senador finalizou classi-
ficando a gestão da pandemia 
em Manaus como um “expe-
rimento do governo federal”. 
“Eles acreditavam que a cloro-
quina e o tratamento precoce 
iriam reduzir os casos, por 
isso não ajudaram nos esfor-
ços necessários do estado. O 
presidente da República e seus 
apoiadores se empenharam 
para derrubar as medidas sani-

tárias de saúde. Enquanto Ma-
naus pediu oxigênio, o governo 
federal mandou cloroquina”, 
concluiu.

Falta de oxigênio
O ex-secretário Marcellus 

Campêlo desmentiu o ex-
-ministro da Saúde general 
Eduardo Pazuello, e afirmou 
que ligou para o então ministro 
no dia 7 de janeiro para avisar 
do iminente desabastecimen-
to de oxigênio nos hospitais 
do estado. No mês passado, 
Pazuello declarou à Comissão 
que soube da falta do insumo 
na noite de 10 de janeiro.

 Com informações da Rede 
Brasil Atual 

Segundo a professora 
Adriane Reis de Araújo, o as-
sédio moral organizacional é o 
conjunto de condutas abusivas, 
de qualquer natureza, exercido 
de forma sistemática durante 
certo tempo, em decorrência 
de uma relação de trabalho, e 
que resulte no vexame, humi-
lhação ou constrangimento 
de uma ou mais vítimas com 
a finalidade de se obter o en-
gajamento subjetivo de todo 
o grupo às políticas de metas 

da administração, por meio 
da ofensa a seus direitos fun-
damentais, podendo resultar 
em danos morais, físicos e 
psíquicos.

Um dos exemplos mais co-
muns é a restrição e controle de 
pausas dos trabalhadores por 
uso do banheiro.

Além disto, existem as co-
branças constantes, supervisão 
exagerada, comparação do 
desempenho dos trabalhado-
res, ranking de produtividade 

dos trabalhadores¸ e-mails de 
comparação de resultados, 
prazos inadequados às exigên-
cias das tarefas, situações que 
caracterizam a chamada gestão 
por estresse ou gestão perver-
sa, que enseja o pagamento de 
indenização por danos morais.

São frequentes as condena-
ções de empresas pela Justiça 
do Trabalho por tais condutas. 
Empresas do ramo de telefonia 
e bancos são os campeões nes-
te tipo de processo. 

A Justiça do Trabalho tem 
condenado as empresas por 
danos morais em ações indi-
viduais e coletivas em razão 
destes abusos. Isto, porém, 
não tem se revelado eficaz 
o suficiente para coibir as 
práticas ilícitas. As empresas, 
ao que parece, prosseguem 
com o uso abusivo de seu 
poder diretivo, por ser muito 
lucrativo, ainda que às custas 
da saúde física e mental dos 
trabalhadores.

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

JUSTIÇA CONDENA 
EMPRESAS POR 

ASSÉDIO MORAL 
ORGANIZACIONAL
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raquel camargo

adonis guerra

O Festival Rock ABC, 
que  voltou com 
força ao calendário 

anual do Sindicato, inova 
este ano incluindo uma eta-
pa de seleção das bandas de 
acordo com o engajamento 
do público nas re-
des sociais. 

Assim como no 
ano passado, essa 
3ª edição também 
será realizada de 
forma virtual, com 
transmissão pelas 
redes sociais do 
Sindicato e pela 
TVT.

As apresenta-
ções ocorrem num sábado, 
dia 17 de julho, em come-
moração do Dia do Rock (13 
de julho). Mas antes disso o 
público poderá conferir as 
bandas inscritas e ajudar a 
escolher as que irão se apre-
sentar  junto com a banda 
principal desta edição, que 
ainda será revelada. 

Inscrições
A inscrições ficarão aber-

tas da próxima segunda-fei-
ra, 21, até dia 25 pelo site ou 
aplicativo do Sindicato. 

Para se inscrever é preciso 
preencher um formulário e 
mandar um vídeo. As ban-
das que passarem 
pela seleção téc-
nica terão seus 
vídeos postados 
nas redes do Sin-
dicato e da TVT, 
as que tiverem 
mais engajamen-
to do público irão 
tocar no evento 
principal, dia 17.

Além de levar 
arte para a população, o 3º 
Festival de Rock ABC, que 
conta com apoio das prefei-
turas de Diadema e Mauá, 
também terá um cunho 
social. 

“É uma forma de levar 
cultura para as pessoas, mas 
também de promover a di-
vulgação do trabalho dessas 
bandas que neste período 
de pandemia, muitas vezes, 
não têm onde se apresentar”, 

declarou o diretor 
administrativo do 
Sindicato, Wellin-
gton Messias Da-
masceno.

“O Sindicato as-
sim se solidariza 
com a classe ar-
tística, desampa-
rada pelo governo 
federal, que não 
faz nenhuma ação 

em prol desses trabalhado-
res que vivem de cultura”, 
afirmou. 

Quem pode participar
Podem participar ban-

das autorais que tenham 
um integrante da categoria 
que seja sócio do Sindicato. 
Também podem participar 
bandas da região (Santo 
André, São Bernardo, São 
Caetano, Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra). 

Para mais informações, 
consulte regulamento no 
site do Sindicato e acom-
panhe mais detalhes sobre 

a realização do 
Festival nas pró-
ximas edições da 
Tribuna.

Edições 
anteriores

O 1º Festival 
foi no dia 13 de 
julho de 2019, no 
palco montado 
no  es t ac iona-

mento da Sede, com Garotos 
Podres de atração principal. 

O 2º Festival aconteceu 
em formato de live em 18 de 
julho de 2020, com show do 
Dead Fish.

SINDICATO SELECIONA 
BANDAS PARA O 

3º FESTIVAL ROCK ABC

“O Sindicato 
se solidariza 
com a classe 

artística, 
desamparada 
pelo governo 

federal”

“É uma forma 
de levar cultura 
para as pessoas 

e promover 
bandas da 

categoria e da 
região”

Bandas autorais com mais 
engajamento nas redes sociais do 

Sindicato irão se apresentar. 
O evento terá transmissão online 

2019

2020



Brasileirão 
Hoje – 19h

São Paulo x Chapecoense 
Morumbi

Hoje – 20h30

Corinthians x Bragantino
Neo Química Arena

Hoje – 21h30

Juventude x Palmeiras 
Caxias do Sul (RS)
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• Com a lesão de Miranda, 
que deve desfalcar o São 
Paulo por três semanas, são 
sete desfalques para o jogo 
de hoje pela quarta rodada 
do Brasileirão. 

• O Palmeiras também sofre 
com lesões no elenco e não 
contará com Danilo, Patrick 
de Paula e Gabriel Veron. 
Danilo Barbosa treinou em 
campo, mas segue em re-
cuperação. 

• Jemerson volta a ficar à 
disposição do Corinthians 
após se recuperar de lesão. 
O contrato do zagueiro vai 
até o dia 30 e não deve ser 
renovado.
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Tribuna Esportiva

Em assembleia na última 
sexta-feira, dia 11, os traba-
lhadores na Isringhausen, 
em Diadema, aprovaram o 
acordo de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) com 
validade de três anos e au-
mento a cada ano. A negocia-
ção também incluiu aumento 
no cartão alimentação pelo 
mesmo período. 

O coordenador de área, 
João Paulo Oliveira dos San-
tos, reforçou a importância 
da unidade e de um Sindicato 
forte para a conquista. 

“A organização dos traba-
lhadores deu condições para 
uma conquista tão importan-
te, mesmo em um período de 
dificuldades e incertezas. Os 
CSEs Cachoeira e Robson 
foram fundamentais nesse 
processo de conscientização 

e mobilização. Parabéns aos 
trabalhadores pela demons-
tração de unidade e força”, 
afirmou. 

O CSE Josivan Nunes do 
Vale, o Cachoeira, ressaltou 
a conquista do aumento em 
relação ao ano anterior e de 
um acordo de três 
anos. 

“Estamos pas-
sando por um pe-
ríodo muito incer-
to por conta desse 
desgoverno. Além 
da PLR, também 
demos priorida-
de ao aumento no cartão 
alimentação. Os preços dos 
alimentos estão muito caros 
e assim garantimos uma 
sobrevida nas condições dos 
trabalhadores”, contou. 

“Mesmo diante da cres-

cente do mercado de cami-
nhões, que a empresa vem 
acompanhando, inclusive 
com novas contratações, a 
negociação foi difícil porque 
a empresa colocava que não 
tem previsão de como será o 
próximo período. Obtivemos 

sucesso na nego-
ciação e tudo isso 
só foi possível pela 
unidade dos traba-
lhadores, que foi 
fundamental para 
avançar e melhorar 
a proposta na mesa 
com um aumento 

considerável a cada ano.”

Na Metalpart, 
proposta é rejeitada

Os trabalhadores na Metal-
part, em Diadema, rejeitaram 
a proposta de PLR em assem-

bleia na segunda-feira, dia 14. 
O coordenador de área, 

Gilberto da Rocha, o Amen-
doim, explicou que os tra-
balhadores entenderam ser 
possível avançar. “A assem-
bleia é a vontade da maioria, 
vamos voltar para a mesa de 
negociação e buscar uma nova 
proposta que possa atender 
aos anseios dos trabalhado-
res”, disse. 

O CSE Cleiton Castro Pi-
nheiro, o Cleitinho, reforçou a 
importância da unidade para 
chegar a um entendimento. 

“Aqui falamos sempre que 
para o sim ou para o não, o 
importante é a união. Priori-
zamos a unidade dos traba-
lhadores dos diversos setores 
para avançar, não só nesta, 
como nas demais lutas em 
defesa dos direitos”, destacou. 

“A organização 
deu condições 

para uma 
conquista tão 
importante”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA ELEVADORES OTIS LTDA. E SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., POR MEIO 
TELEMÁTICO

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores nas empresas ELEVADORES OTIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 29.739.737/0001-02 e SERAL 
OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 46.382.206/0001-24, com endereço na Rua Elisha Otis, 2.200, Bairro Cooperativa, São Bernardo do Campo – São Paulo, a 
participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 17 (dezessete) do mês de junho de 2021 (quinta-feira), entre 8 e 22 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 presen-
cial, mas apenas por meio telemático, portanto com processo de deliberação em plataforma digital (internet). 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. O link para acesso e à 
assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 8 e 22 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, 15 de junho de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Trabalhadores na Isringhausen 
aprovam acordo de PLR válido por 3 anos 

 Isringhausen 

metalpart


