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Diretor do Sindicato e 
presidente da Agência 

de Desenvolvimento 
Econômico do Grande 

ABC destaca potencial 
econômico e tecnológico 

da região, durante 
reunião de 

planejamento 
estratégico

ABC PRECISA 
ESTAR NO 

CENTRO DA 
DISCUSSÃO 

NACIONAL 
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Análogas à escravidão
Levantamento do Observa-
tório da Mineração mostra 
que, desde 2008, 333 tra-
balhadores foram resgata-
dos em garimpos no Brasil 
em condições análogas à 
escravidão.

Mais aumento
Sob comando de general, 
a Petrobras anunciou mais 
aumento nas refinarias para 
gasolina (6,3%) diesel (3,7%) 
e gás de cozinha (5,9%). 

Luta nos Correios
Correios querem congelar 
salários dos trabalhadores 
apesar de lucro de R$ 1,5 
bi. Categoria fará assem-
bleias a partir de hoje até 
sexta-feira.

Calote na TV Escola 
O governo Bolsonaro man-
tém o calote milionário na 
TV Escola, cujo contrato foi 
rescindido unilateralmente 
pelo ex-ministro da Educa-
ção Abraham Weintraub.

foto: divulgação
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Notas e recadosCPI DA COVID: CONTRATO DA VACINA 
COVAXIN FICOU UM MÊS SEM FISCAL

A servidora do Ministério 
da Saúde Regina Célia Oli-
veira disse à CPI da Covid, 
ontem, que foi nomeada 
para fiscalizar a compra das 
vacinas Covaxin apenas no 
dia 22 de março. Contudo, o 
contrato havia sido firmado 
quase um mês antes, em 25 
de fevereiro. 

No dia 20 de março, os 
irmãos Miranda informaram 
ao presidente Bolsonaro as 
suspeitas de irregularidades 
na aquisição de 20 milhões 
de doses do imunizante in-
diano. Portanto, Regina Célia 
passou a atuar somente após 
as primeiras denúncias.

A servidora também afir-
mou que solicitou a suspensão 
do contrato de importação da 
Covaxin no dia 23 de junho. 
Nesse mesmo dia, o deputado 
federal Luis Miranda (DEM-
-DF) foi a público, pela pri-
meira vez, revelar as suspeitas 
de superfaturamento.

Pedido de suspensão
O pedido de suspensão só 

ocorreu após a Precisa Me-
dicamentos, empresa que in-
termediou a importação dos 
imunizantes, não ter cumprido 
as datas de entrega estipuladas 
em contrato.

Perguntada sobre as con-
sequências desses sucessivos 
adiamentos, Regina Célia disse 
que fez a primeira notificação à 
Precisa no dia 30 de março. Mas 
o pedido de suspensão ocorreu 
“só depois do meu relatório que 
foi feito recentemente, agora, no 
mês de junho”. 

O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), relator da CPI, 
reagiu: “Seu relatório foi feito 
em junho, depois do escândalo, 
depois da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito”.

Sem recesso
O presidente da CPI da Co-

vid, senador Omar Aziz (PSD-
-AM), afirmou que a Comissão 

Assédio moral pode ser de-
finido, em resumo, como a ex-
posição de pessoas a situações 
humilhantes e constrangedoras 
no ambiente de trabalho, de 
forma repetitiva e prolongada, 
no exercício de suas atividades. 

É uma conduta que traz 
danos à dignidade e à integri-
dade do indivíduo, colocando a 
saúde em risco e prejudicando 
o ambiente de trabalho. 

Portanto, toda e qualquer 
conduta abusiva, mediante 
comportamentos, palavras, 
atos, gestos ou escritos que 
possam trazer danos à per-

sonalidade, à dignidade ou à 
integridade física e psíquica de 
uma pessoa, pondo em perigo 
o seu emprego ou degradando 
o ambiente de trabalho, insere-
-se no universo desta conduta 
ilegal e reprovável. 

É também uma forma de 
violência, pois tem como obje-
tivo desestabilizar emocional e 
profissionalmente o indivíduo e 
pode ocorrer por meio de ações 
diretas (acusações, insultos, 
gritos, humilhações públicas) 
e indiretas (propagação de 
boatos, isolamento, recusa na 
comunicação, fofocas e exclu-

são social). 
A humilhação repetitiva 

e de longa duração interfere 
na vida do profissional, com-
prometendo a identidade, a 
dignidade e as relações afetivas 
e sociais e gerando danos à saú-
de física e mental, que podem 
evoluir para a incapacidade de 
trabalhar, para o desemprego 
ou mesmo para a morte, em 
razão dos problemas psíquicos 
que tais condutas abusivas po-
dem acarretar na vítima. 

Tais práticas são incompatí-
veis com a Constituição da Re-
pública e com diversas leis que 

tratam da dignidade da pessoa 
humana e do valor social do 
trabalho. Por isso, devem ser 
combatidas!

Vítimas deste mal devem 
denunciar ao seu sindicato e 
buscar reparação na Justiça 
do Trabalho. Não podemos 
admitir tais condutas em pleno 
século XXI. 

Quem desejar aprofundar 
conhecimento sobre este tema 
recomendamos a leitura da 
cartilha de prevenção ao assé-
dio moral disponível no site 
do TST (Tribunal Superior do 
Trabalho) tst.jus.br.

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

ASSÉDIO MORAL NÃO PODE SER TOLERADO PELO TRABALHADOR

Os trabalhadores na Itaesbra estão convocados para reunião amanhã, dia 8, na Regional Diadema (Av. Encarnação, 
290, Piraporinha). Para os trabalhadores no 2º turno, o horário será às 12h30. Para quem é do 1º turno, às 15h. Na 
pauta, PLR e assuntos internos.

Reunião com os trabalhadores na Itaesbra 

não seguirá o recesso do Sena-
do Federal, previsto para 18 de 
julho. "Nós não temos o direito, 
como senadores e senadoras, de 
tirar férias enquanto pessoas 
estão morrendo”, disse Aziz.

Retirada do sigilo 
de Dominghetti

Omar Aziz autorizou a re-
tirada do sigilo do material 
contido no telefone celular 
do policial militar Luiz Paulo 

Dominghetti, que se apresenta 
como representante da Davati 
Medical Supply e participou 
de negociações para oferecer 
ao Brasil 400 milhões de doses 
da vacina da AstraZeneca. A 
decisão atende a uma questão 
de ordem apresentada pelo 
senador Rogério Carvalho (PT-
-SE) na sessão de hoje da CPI. 

Com informações da Rede 
Brasil Atual, Brasil 247 e UOL. 
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“A região precisa 
estar na rota do 
desenvolvimento 

nacional e 
mundial”

SINDICATO ENCABEÇA 
DISCUSSÃO SOBRE 
RUMOS DO ABC EM 

PLANEJAMENTO 
DA AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

Representantes dos 
principais setores da 
sociedade planejam 

ações para que a 
região possa ser 
protagonista no 

desenvolvimento 
tecnológico nacional 

A região do ABC, im-
portante polo indus-
trial do país, precisa 

ser pensada de forma conjun-
ta. Esse é o entendimento das 
entidades que participaram 
da reunião de planejamento 
estratégico da Agência de De-
senvolvimento Econômico 
do Grande ABC, na última 
quinta-feira, 1, realizada no 
Centro de Formação de Pro-
fessores Clarice Lispector, em 
Santo André.

O presidente da entidade, 
diretor dos Metalúrgicos 
do ABC e presidente da In-
dustriALL-Brasil, Aroaldo 
Oliveira da Silva, destacou a 
importância da junção dos 
principais atores da socieda-
de, indústrias, universidades, 
associações comerciais, sin-
dicatos, institutos de pesquisa 
e poder público para pensar 
de forma conjunta a região.

“É necessário criar uma 
sinergia entre as mais di-
versas ações que já existem, 
tendo em mente que a região 
precisa estar na rota do de-
senvolvimento nacional e 
mundial. Temos que traçar 
medidas que aproximem o 
ABC das cadeias globais de 
valor, de conhecimento e da 
inovação”. 

Berço da inovação
O presidente da Agência 

lembrou também que o cen-
tro do debate é trazer a região 
para a discussão das novas 
tecnologias para que ela seja 
um berço da inovação.

“É preciso organizar um 

ecossistema de 
inovação na re-
gião através das 
mais diversas ex-
periências e pen-
sar um planeja-
mento a longo 
prazo incluindo 
todos os setores para voltar a 
colocar o ABC no centro da 
discussão nacional”.

Aroaldo detalhou ainda 
que antes da reunião de pla-
nejamento foi realizada uma 
prévia com representantes 
das universidades para criar 
um painel de indicadores 
sociais, econômicos e tecno-
lógicos para a região. 

Desafios
Durante o planejamen-

to, representantes do poder 
público e da iniciativa priva-
da, divididos em grupos de 
trabalho, interagiram sobre 
os temas para avançar no 
desenvolvimento do ABC. 

“Eles apontaram também 
anseios, metas e dificuldades 
relacionadas à desindustria-

lização, ausên-
cia de políticas 
públicas e falta 
de interlocução 
entre os setores. 
São desafios para 
retomar o desen-
volvimento, com 

emprego e renda de qualida-
de para os trabalhadores”. 

A Agência
Criada em outubro de 

1998, a Agência de Desen-
volvimento Econômico do 
Grande ABC busca unir as 
forças públicas e privadas 
para promover o desenvolvi-
mento econômico da região.

Aroaldo assumiu a presi-
dência da entidade em maio 
deste ano, após o ex-prefei-
to de Rio Grande da Serra 
Gabriel Maranhão deixar o 
cargo. A gestão vai até abril 
de 2022. 

É o segundo metalúrgico 
do ABC a assumir o posto. O 
então presidente do Sindica-
to, Rafael Marques, presidiu a 
Agência de 2013 a 2015. 

“É preciso pensar um 
planejamento a longo 

prazo incluindo 
todos os setores 

para voltar a colocar 
o ABC no centro da 

discussão nacional”

fotos: adonis guerra



Brasileirão 
Hoje – 19h

Palmeiras x Grêmio
Allianz Parque

Hoje – 21h30

Internacional x São Paulo
Porto Alegre (RS)
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• Gustavo Gómez e Matías 
Viña se reapresentaram ao 
Palmeiras após serem con-
vocados por suas seleções, 
Paraguai e Uruguai, e de-
vem estar à disposição hoje. 

• Liberados pela Fifa para 
atuar pelo Palmeiras, os 
atacantes Dudu e Gabriel 
Veron foram reintegrados 
e participaram do treino. 

• O São Paulo negocia o 
retorno do argentino Calleri 
com o Deportivo Maldona-
do, clube uruguaio que de-
tém os direitos do atacante. 

• Recuperado da Covid-19, o 
técnico do Tricolor, Hernán 
Crespo, retomou as ativi-
dades após duas semanas 
afastado e comanda o jogo 
de hoje. 
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Tribuna Esportiva

As doações arrecadadas na 
campanha dos Metalúrgicos 
do ABC “Na luta contra a 
fome”, feitas pelos trabalhado-
res na Mercedes, estão sendo 
entregues a entidades e pessoas 
que mais precisam. 

Ontem a entrega foi na 
comunidade Fraternidade 
Missão Belém, que atende 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social, e na chácara 
Santa Marta, que acolhe pesso-
as em situação de rua, em Rio 

Grande da Serra. 
Na última quinta-feira, dia 

1º, as doações de cestas básicas 
foram ao projeto “A fome não 
espera”, que atende cerca de 
300 famílias na favela da Fu-
maça e região, em São Paulo. 

Doações da campanha 
contra a fome são 

entregues em comunidades

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 08 (oito) do mês de julho 
de 2021 (quinta-feira), entre 8 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 PLR; b) autorização para a direção do Sindicato celebrar Acordo Coletivo de Trabalho e Aditi-
vos; 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 8 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, 06 de fevereiro de 2021. 
Wagner Firmino de Santana. Presidente” 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRA-
BALHADORES NA EMPRESA PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os traba-
lhadores na empresa PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 61.553.301/0001-37, com endereço na 
Av. Luigi Papaiz, 239 - Campanário, Diadema - SP, 09925-000, a participarem 
da Assembleia Específica, que será realizada no dia 09 (nove) do mês de julho 
de 2021 (sexta-feira), às 07h00. 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) apresentação de proposta refe-
rente a Participação nos Lucros e Resultados da empresa; b) autorização para a 
direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” 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; 
d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 06 
de julho de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

O cipeiro na Mercedes 
Romeu Pereira da Silva, que 
participou das entregas, agra-
deceu a todos os trabalhadores 
que ajudaram na campanha.  

“Que possamos ser mais so-
lidários para ajudar quem mais 
necessita. Não é olhar com 
espírito de julgamento quem 
está em situação vulnerável, 
mas com espírito de amor e de 
solidariedade”, afirmou. 

“São pessoas com muitas 
necessidades, a fome é in-
cessante e a extrema pobreza 
aumenta no país com esse 
governo genocida que não tem 
políticas públicas para os mais 
vulneráveis”, disse. 

Os trabalhadores na Mer-
cedes que quiserem fazer do-
ações podem procurar seu 
representante de área ou a sala 
central do CSE. Quem quiser 
conhecer mais e contribuir 
diretamente com a entidade 
entre no site missaobelem.org. 

“A fome é 
incessante e a 

extrema pobreza 
aumenta no país 

com esse governo 
genocida”


