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SOLUÇÕES 
PARA A 

INDÚSTRIA

foto: adonis guerra

Fernando Haddad visitou ontem 
fábricas da base e conversou com 

trabalhadores e empresários 
sobre a situação da indústria e 

dos empregos na região
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“Michelle está no circuito agora”
Mensagens trocadas por Do-
minguetti mencionam a 1ª 
dama, Michelle Bolsonaro, na 
negociação da Davati com o 
governo para aquisição de 400 
milhões de doses de vacina. 

Privatização da Eletrobras
Bolsonaro sancionou com 
vetos a MP para privatização 
da Eletrobras. Presidente vetou 
trecho que obrigava reapro-
veitamento de trabalhadores 
por um ano.

Morte de miliciano 
O corpo do miliciano Adriano 
da Nóbrega foi exumado e 
passará por novos exames para 
averiguar as condições reais de 
sua morte. Ele tinha ligações 
com a família Bolsonaro.

Kit Covid
Farmacêuticas faturaram mais 
de R$ 1 bilhão com 'kit Covid' 
na pandemia, segundo a CPI. 
Os remédios comercializa-
dos são ineficazes contra a 
doença. 

foto: divulgação

alessandro dantas

Notas e recadosCPI DA COVID: 
DIRETORA DA PRECISA 

SE RECUSA A FALAR
A diretora técnica da Precisa 

Medicamentos, Emanuela Me-
drades, se negou a responder a 
qualquer questionamento da CPI 
da Covid alegando ter o habeas 
corpus do STF (Supremo Tribunal 
Federal). 

O primeiro questionamento do 
senador e relator da CPI, Renan 
Calheiros (MDB-AL) foi sobre 
o cargo de Emanuela na Precisa. 
Após a negativa de ceder respostas, 
o presidente da CPI suspendeu a 
sessão para consulta ao ministro 
Luiz Fux sobre os limites do si-
lêncio. 

“O presidente do STF, ministro 
Luiz Fux, disse que a diretora da 
Precisa Medicamentos só tem o di-
reito de ficar em silêncio em rela-
ção a fatos que estejam vinculados 
à condição dela de investigada. Ti-
rando isso, ela tem de responder às 
perguntas, sob pena de ser enqua-
drada no crime de desobediência. 
E o governo também está atuando 
para que essas pessoas não falem o 
que sabem aqui na CPI. Tão com 
medo de quê?”, postou o senador 

Humberto Costa (PT-PE) em suas 
redes sociais. 

Contrato fraudulento
A Precisa Medicamentos é 

peça-chave para entender as de-
núncias de corrupção do governo 
federal na pandemia. 

O governo de Jair Bolsonaro 
assinou um contrato considerado 
fraudulento, de acordo com teste-
munhos, no valor de R$ 1,6 bilhão, 
para a compra de 20 milhões de 
doses da vacina Covaxin por US$ 
15 a dose. 

O deputado Luis Miranda 
(DEM-DF) e seu irmão Luis Ri-
cardo Miranda, ex-coordenador 
de Insumos Estratégicos do Minis-
tério da Saúde, teriam informado 
o presidente sobre irregularidades 
no contrato. 

No final da tarde, após Fux 
afirmar que cabe à CPI decidir 
sobre medidas contra depoente 
que abusa do direito de ficar em 
silêncio, a sessão foi retomada.

Com informações da 
Rede Brasil Atual.

Nos últimos anos, o STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
tem manifestado grande inte-
resse em julgar questões traba-
lhistas, nem sempre em favor 
dos trabalhadores, como acon-
teceu, por exemplo, no caso da 
terceirização de serviços. 

Dias atrás, comentamos 
sobre aquela ADPF 323, que 
discute a ultratividade de nor-
mas coletivas, situação em que 
cláusulas de acordos e conven-
ções coletivos, com validade já 
expirada, são incorporadas aos 

contratos individuais de traba-
lho, até que outra norma cole-
tiva sobrevenha. O julgamento 
iniciou-se, mas foi suspenso.

Outro importante caso 
(Recurso Extraordinário com 
Agravo/ARE 1121633) que 
aguarda decisão é o que versa 
sobre os limites da negociação 
coletiva e das convenções e 
acordos coletivos. Discute-se 
especificamente a validade de 
cláusula que preveja a supres-
são do pagamento das horas in 
itinere, em transporte fornecido 

pela empresa. Mas, na verdade 
a Corte deve ir além, para esta-
belecer as balizas e parâmetros 
para as negociações coletivas, 
inclusive quando se tratar de 
condições menos benéficas 
para os trabalhadores: a questão 
do “negociado prevalecer sobre 
o legislado”. 

Também neste caso, o rela-
tor é o ministro Gilmar Men-
des, o qual já determinou, em 
28/06/2019, a suspensão de 
todos os processos trabalhistas 
(individuais ou coletivos) que 

envolvam a discussão de cláu-
sulas coletivas que limitem ou 
restrinjam direito trabalhista 
não assegurado pela Consti-
tuição.

Mais um caso proposto pela 
CNI (Confederação Nacional 
da Indústria), que tem insistido 
em ingressar com ações para 
reduzir direitos dos trabalhado-
res. Não custa lembrar que esta 
entidade foi uma das principais 
responsáveis pela aprovação da 
reforma Trabalhista em 2017. 

Estamos atentos!

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

STF JULGA MAIS UM PROCESSO 
SOBRE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO

Para Adrian Anderson Silva Sousa, enteado do Márcio Aparecido Araújo, o Marcinho, representante da armação ala 4 da Comissão 
de Fábrica na Volks. Hospital Estadual Mário Covas. Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Santo André. De segunda a sábado, das 8h às 
15h30. Tel: 2829-5162. Estacionamento gratuito. Ou no Hemocentro Regional São Bernardo - Colsan. Rua Pedro Jacobucci, 440, atrás 
do Poupatempo, São Bernardo. De segunda a sábado, das 8h às 15h30. Tel. 4332-3900.

Doe sangue
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“Precisamos 
discutir 

saídas para 
a crise”

HADDAD VISITA FÁBRICAS DA BASE 
E DISCUTE GERAÇÃO DE EMPREGOS 
Ex-prefeito conversou com trabalhadores e empresários do ABC 
sobre alternativas para o futuro da indústria

Na manhã de ontem, Fernan-
do Haddad, que foi prefeito 
de São Paulo, ministro da 

Educação no governo Lula e ficou em 
segundo lugar nas eleições presiden-
ciais em 2018, visitou o ABC. Haddad 
esteve na Rassini, em São Bernardo, 
onde conheceu as instalações da fá-
brica, conversou com os trabalhado-
res e com a direção da empresa sobre 
a situação da indústria na região. 

O presidente do Sindicato, Wagner 
Santana, o Wagnão, ressaltou que 
este é o momento de discutir com 
trabalhadores e também com todas as 
autoridades que têm influência para 
ajudar a definir o destino econômico 
e industrial da região. 

“Precisamos discutir alternativas, 
saídas para a crise tanto do ponto de 

vista econômico como estrutural, 
política industrial e revitalização da 
nossa região. Fernando Haddad é uma 
pessoa importante que estará presente 
no futuro das decisões do país. Por-
tanto, nada mais interessante que ele 
tenha conhecimento do que 
acontece aqui e nos ajude a 
contribuir com esse debate”. 

Revitalizar o ABC
Wagnão destacou ainda 

que é preciso revitalizar o 
ABC como forte polo econô-
mico e pensar no futuro do emprego 
como foco principal.  

“Fomos muito bem recepcio-
nados pela direção da Rassini, de-
monstramos preocupação conjunta, 
principalmente em relação à pauta 

econômica e às dificuldades que as 
empresas encontram hoje no Esta-
do de São Paulo para desenvolver 
novos projetos, fazer investimentos, 
a concorrência com outros Estados 
na guerra fiscal que tira empregos 

daqui, particularmente da 
nossa região”. 

Soluções conjuntas
Na parte da tarde, Fer-

nando Haddad se reuniu 
com empresários de diver-
sos setores da indústria, na 

empresa Movent, em Diadema, para 
escutar quais são as principais difi-
culdades enfrentadas a partir da crise 
econômica, agravada pela pandemia, 
e sugestões de medidas para ajudar na 
recuperação industrial.

Segundo o presidente do Sin-
dicato, política industrial, reforma 
tributária, incentivo à exportação, 
à pesquisa e inovação estiveram no 
centro do debate. 

“Foi uma reunião muito produti-
va. É possível superar divergências e 
diferentes visões de mundo, se tiver-
mos a condição e a boa vontade de 
tentar encontrar soluções conjuntas 
para os problemas que trabalhadores, 
empresários e a sociedade em geral 
vivem em função da falta de política 
industrial e de estratégias que o Brasil 
precisa para continuar sendo referên-
cia mundial”, completou Wagnão. 

A agenda de Fernando Had-
dad continua hoje na região, com 
atividades em Santo André e São 
Bernardo.

fotos: adonis guerra
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Universidad Católica x Palmeiras 
Chile
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• O Palmeiras encara o 
Universidad Catól ica 
do Chile com desfal-
ques no ataque. Luiz 
Adriano, com edema 
no joelho, e Rony, com 
lesão na coxa, estão 
fora. 

• Já na zaga o Palmeiras 
conta com os retornos 
do goleiro Weverton 
e provável retorno do 
zagueiro Luan, preser-
vado na última partida 
por dores musculares. 

• Com 11 gols, o atacan-
te Willian está a um gol 
de igualar o ex-meia 
Alex como maior ar-
t i lheiro do Palmeiras 
na história da Liberta-
dores. 

• Quem pas sa r  de s se 
confronto enfrenta nas 
quartas de final o ven-
cedor do duelo entre 
São Paulo e Racing, da 
Argentina.
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Tribuna Esportiva

Elas engaja-
ram o público nas 
redes sociais, seus 

vídeos bom-
b a r a m  e m 

visualizações 
e curtidas, por 
isso, as bandas 
independen-

tes Bluemore e 
Thor tocarão na 

3ª edição do Festi-
val Rock ABC, pro-

movido pelo Sindicato, 
com o apoio das pre-
feituras de Diadema e 
Mauá. Os shows serão 
transmitidos no sábado, 
17, pelo facebook dos 
Metalúrgicos do ABC 
e YouTube do Sindicato 
e da TVT, a partir das 
18h. A atração principal 
este ano é o som punk 
dos Inocentes. 

O Festival, realizado 
em comemoração ao 
Dia Mundial do Rock, 
celebrado ontem, ino-
vou em 2021 com a 
participação do público 
na escolha das bandas 
independentes. Con-
forme o regulamento, 
as duas bandas, uma do 

ABC e a outra com 
integrante trabalha-
dor na base e sócio, 
foram seleciona-
das por terem tido 
maior engajamento 
nos vídeos postados 
nas redes sociais do 
Sindicato e da TVT.

Banda Thor
O metalúrgico 

Ricardo Barreto de 
Oliveira, o Cabelo, 
trabalhador na Volks 
e sócio do Sindicato, é 
também baterista e um 
dos fundadores da Thor 
que surgiu em Suzano 
no início dos anos 2000. 

A banda começou 
com a proposta de to-
car covers. No início, 
faziam shows com som 
das maiores bandas 
de hard rock e heavy 
metal dos anos 1970 e 
1980. Com o decorrer 
do tempo, vieram com-
posições autorais com 
letras em português. 

“A gente agradece 
essa grande oportuni-
dade de tocar no 3º Fes-
tival Rock ABC. Pra nós 

como banda e 
para mim que 
sou trabalha-
dor associado, 
tem um valor 
muito impor-
tante.  Mostra 
que o Sindica-
to cumpre esse 
papel cultural e 
social, além de 
zelar pelo em-
prego e pelos 
diretos dos tra-

balhadores. É também 
uma importante opor-
tunidade de apresen-
tarmos nossas letras de 
protesto contra o atual 
desgoverno”. 

A formação se 
completa com Rogério 
(baixo), Rafael Nunes 
(guitarra) e Zé Fenyx 
(vocal). 

Bluemore
Para os jovens da 

Bluemore, formada em 
Diadema em 2018, foi 
uma incrível surpresa. 

“Foi uma parada 
única pra gente, esta-
mos muito felizes por 
poder ocupar esse es-
paço. Pra gente é único 
porque no momento 
não há muito espaço 
pro rock e pra essa li-
berdade de expressão. 
Queremos levar o pú-

blico a se divertir pen-
sando e a não se calar 
perante tudo isso que 
está acontecendo no 
nosso país”, destacou 
o baterista Juan Bran-
calione dos Santos, o 
Bran. 

A banda, que co-
meçou com apresenta-
ção de covers, fará seu 
primeiro show autoral 
no Festival, trabalho 
desenvolvido durante a 
pandemia.

“Vai ser a nossa 
maior experiência até 
aqui. Começamos fa-
zendo covers e agora 
vamos realizar um so-
nho com nosso som 
autoral que traz uma 
boa mistura de estilos, 
do classic ao hard rock, 
passando pelo blues. 
Vai ser algo bem eclé-
tico”, contou o vocalista 
e guitarrista, Vini Frac-
chia. 

Também integram 
a formação: Douglas 
Filipe (vocalista e bai-
xista), Mike Lima (ba-
cking vocal e tecladista) 
e Victor Domingues 
(guitarrista).

O público escolheu: 
Bluemore e Thor tocam no 3º Festival Rock ABC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPE-
CÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA ITA-
ESBRA INDUSTRIA MECÂNICA LTDA., COMERCIO 
E EXPORTAÇÃO LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC 
convoca todos os trabalhadores na empresa ITAESBRA 
INDUSTRIA MECÂNICA LTDA., inscrita no CNPJ sob 
o número 61.381.323/0001-67, com endereço na Av. Pira-
porinha, 1210 - Vila Nogueira, Diadema - SP, 09950-000, a 
participarem da Assembleia Específica, que será realizada 
no dia 15 (quinze) do mês de julho de 2021 (quinta-feira), 
às 14h00. 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 
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) 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, 13 de julho de 2021. Wagner Firmino de 
Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABA-
LHADORES NA MANGELS INDUSTRIAL S/A., POR MEIO TELEMÁTICO

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os 
trabalhadores na empresa MANGELS INDUSTRIAL S/A., inscrita no CNPJ 
sob o número 61.065.298/0004-55, com endereço na Rua José Versolato, 
111 - 9º Andar, Bairro Baeta Neves, Município de São Bernardo do Campo 
– São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no 
dia 16 (dezesseis) do mês de julho de 2021 (sexta-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 re-
alizar 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/2021; 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 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, 13 de julho de 2021. 
Wagner Firmino de Santana. Presidente” 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ES-
PECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES 
NA POLIMOLD INDUSTRIAL S/A.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC 
convoca todos os trabalhadores na empresa POLIMOLD 
INDUSTRIAL S/A., inscrita no CNPJ sob o número 
44.106.466/0001-41, com endereço na Estrada dos Casa, 
4.585, Bairro dos Casa, São Bernardo do Campo – São 
Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 16 (dezesseis) do mês de julho de 
2021 (sexta-feira), às 15 horas. 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 Resul-
tados (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 
– São Paulo, 13 de julho de 2021. Wagner Firmino de 
Santana. Presidente”

Bandas 
independentes 
se apresentam 

junto com 
a atração 

principal, os 
Inocentes

Bluemore

Thor


