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Negociação com o Sindicato garantiu reajuste integral pela inflação, 
vale alimentação e renovação das cláusulas sociais na montadora
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ACORDO APROVADO NA TOYOTA 
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Desrespeito aos indígenas
Bolsonaro vai dis tr ibuir 
a l imentos de baixo va-
lor nutricional, ricos em 
carboidratos e açúcar a 
comunidades indígenas. 
Cestas não terão produtos 
in natura. 

Fila de espera 
Enquanto o governo busca 
recursos para criar o novo 
programa de benefícios 
sociais,  2,2 mi lhões de 
famílias estão na fila de 
espera do Bolsa Família.

Aumento do diesel 
Após o reajuste do diesel 
anunciado pela Petrobras, 
caminhoneiros negociam a 
possibilidade de realizar 
mais uma paralisação nas 
próximas semanas.

CPI da Petrobras 
Caminhoneiros divulgaram 
abaixo-assinado em defesa 
da CPI na Petrobras. A de-
cisão faz parte da agenda 
de lutas da categoria. 

fotos: divulgação

Notas e recados

 CÔMICO SE NÃO FOSSE TRÁGICO: 
EMPRESÁRIO DEBOCHA DAS QUASE 600 MIL MORTES

Domingo passado, 26, co-
memorou-se o Dia Nacional 
dos Surdos/Dia Internacional 
da Linguagem de Sinais, data 
voltada à reflexão e debate 
sobre os direitos e a luta pela 
inclusão das pessoas surdas na 
sociedade. 

A data foi escolhida por 
ser neste dia que foi criada 
a primeira escola brasileira 
para surdos, no ano de 1857: 
o Colégio Nacional para Sur-
dos-Mudos, no Rio de Janeiro, 

atual Instituto Nacional de 
Educação de Surdos.

Segundo dados de IBGE, 
há 10,7 milhões de pessoas 
surdas no Brasil, em dife-
rentes patamares de perdas 
auditiva. Dessas, 9% nascem 
surdas e a maioria tem perda 
de audição ao longo da vida. 
Essas perdas vão de leve até 
profunda.

Entre essas pessoas há as 
que se comunicam em LI-
BRAS - Língua Brasileira de 

Sinais; outras são bilíngues; 
algumas se utilizam de algum 
recurso auditivo amplificador. 
Todas têm o direito de acesso 
à educação, saúde, trabalho, 
cultura e tecnologia.

Porém, os direitos dessas 
pessoas não estão, ainda, 
totalmente garantidos e há 
muito que se lutar contra o 
desmonte e fragilização das 
políticas públicas.

Nesse cenário, é funda-
mental que na educação, na 

saúde, no ambiente de tra-
balho, por exemplo, existam 
profissionais qualificados para 
atender esse público.

Exemplo a ser seguido vem 
da cidade de Itapeva, São Paulo, 
onde os próprios alunos solici-
taram que todos eles pudessem 
receber aulas de Libras.

Uma das razões desse pe-
dido foi o desconforto que os 
alunos sentiam toda vez que 
desejavam conversar com um 
colega que é surdo.

Comente este artigo. Envie um e-mail para dstma@smabc.org.br | Departamento de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente

TODOS NÓS UNIDOS PELA INCLUSÃO

Em depoimento ontem à 
CPI da Covid, o empresário 
bolsonarista Luciano Hang 
foi irônico e tentou se es-
quivar de algumas respos-
tas fazendo-se de desenten-
dido, o que tornou a sessão 
tumultuada. Ele também 
afirmou aos senadores que 
não tomou a vacina, pois 
tem “imunidade natural”. 

O dono da Havan foi 
convocado para prestar 
esclarecimentos a respeito 
de sua atuação na divulga-
ção de notícias falsas sobre 
medicamentos ineficazes 
contra a Covid-19. Porém, 
o empresário negou fazer 
parte do gabinete paralelo 
que dissipava fake news 
sobre o kit-covid.

Luciano Hang foi ques-
tionado sobre um vídeo 
publicado por ele no qual 
af irma que,  se sua mãe 
tivesse recebido o trata-
mento preventivo, não teria 
morrido da doença. Mas 
aos parlamentares, Hang 
assumiu que sua mãe foi 
tratada com os medicamen-
tos ineficazes. 

Prevent Senior
Na sessão de terça-feira, 

28, os senadores ouviram a 
advogada representante de 
ex-médicos na Prevent Senior, 
Bruna Morato. Ela afirmou 
que a operadora de saúde 
tinha segurança de que não 
seria investigada pelo Minis-
tério da Saúde. Segundo ela, 
essa segurança fez com que 
a Prevent se interessasse por 
realizar um tratamento expe-
rimental em seus pacientes. 
Além disso, afirmou que havia 
um pacto entre a operadora e 
o gabinete paralelo. A advo-
gada ainda disse que muitos 
dos médicos eram contrários 
à utilização do kit-covid.

Depoimento de hoje 
Hoje os senadores ouvem 

o empresário bolsonarista e 
presidente do Instituto For-
ça Brasil, Otávio Fakhou-
ry. O instituto é acusado de 
financiar sites e blogs que 
produziam fake news sobre 
a pandemia, divulgavam in-
formações contra a vacina e 
faziam propaganda de medi-
camentos ineficazes.

Para Eliezer Barbosa dos Santos, primo do coordenador de área em Diadema, trabalhador 
na Metaltork, João Paulo dos Santos. 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.
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Os companheiros 
na Toyota, em 
São Bernardo, 

aprovaram ontem, por 
unanimidade, em duas 
assembleias de manhã e à 
tarde, o resultado das ne-
gociações entre o Sindica-
to e a direção da fábrica. 
O acordo garante reajuste 
integral pela inflação de 
10,42%, inclusão de um 
vale alimentação, além 
da renovação de todas as 
cláusulas sociais vigentes. 

Também foi incluída 
no ACT (Acordo Coleti-
vo de Trabalho) a cláusula 
de preferência para con-
tratação de trabalhadores 
vacinados, a partir de 
janeiro de 2022. Além 
da retomada da política 

de progressão salarial na 
montadora.

O INPC de 10,42% 
será aplicado aos salá-
rios de forma retroativa, 
a partir de 1º de setem-
bro, sendo que traba-
lhadores que ganham 
acima do teto terão in-
corporação no salário de 
um valor fixo referente 
ao reajuste. O vale ali-
mentação será pago a 
partir de novembro. 

“A conquista do vale 
alimentação é muito re-
presentativa, pois se trata 
de um ganho real. Diante 
do aumento do custo 
de vida, da alta nos ali-
mentos, essa quantia vai 
aliviar no orçamento”, 
destacou o diretor admi-
nistrativo dos Metalúrgi-
cos do ABC, Wellington 
Messias Damasceno.

O dirigente lembrou 
ainda que anteriormente 
a empresa havia ofereci-
do um reajuste menor, 
mas se reposicionou e, 
com a mobilização dos 
companheiros, foi pos-
sível chegar a um acordo 
melhor. 

“A Toyota teve coe-
rência, fez revisão dos 
números, a partir do seu 
planejamento de produ-
ção e venda, e compre-
endeu o esforço feito por 
toda a companheirada, 
sobretudo no ano pas-
sado e em 2017. A partir 
daí foi possível chegar ao 
índice de 10,42%”. 

Discussão de futuro 
Wellington frisou que 

em todas as discussões 
com a direção da fábrica 
são colocadas na pauta 
as formas de garantir o 
futuro da empresa em São 
Bernardo. 

“Queremos discutir 
o que é o futuro desta 
planta, se será uma fá-
brica de componentes, 
quais componentes va-
mos produzir e quais 
investimentos vamos 
receber. Também quere-
mos debater o que pode 
ser feito para garantir 
empregos e gerar no-
vos postos de trabalho. 
As conversas são feitas 
sempre tendo em mente 
que uma grande empresa 

aqui fortalece e estimula 
outras a estarem ou vi-
rem para a nossa região”. 

O coordenador da 
Regional Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra, 
Marcos Paulo Lourenço, 
o Marquinhos, também 
participou da assembleia 
na parte da manhã e con-
versou com os traba-
lhadores sobre a alta da 
inflação e a importância 
das conquistas por meio 
da negociação com o 
Sindicato. 
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Negociação com o 
Sindicato garantiu ainda 

um vale alimentação e 
retorno da política de 

progressão salarial

fotos: adonis guerra

TRABALHADORES 
NA TOYOTA 
APROVAM 
REAJUSTE 

DE 10,42% E 
RENOVAÇÃO DAS 

CLÁUSULAS SOCIAIS “A conquista 
do vale 

alimentação 
é muito 

representativa 
pois se trata de 
um ganho real”

“Queremos 
discutir o que é 
o futuro desta 
planta, se será 
uma fábrica de 
componentes, 
quais 
componentes 
vamos produzir 
e quais 
investimentos 
vamos receber”
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• Depois de chegar a sexta 
final da Libertadores, o 
Palmeiras terá dois meses 
para se preparar para a 
decisão. O Verdão pode 
conquistar sua terceira 
taça.

• O time do Co-
rinthians terá a sua últi-
ma semana livre antes 
de uma maratona pelo 

Campeonato Brasileiro. 
O Timão enfrentará uma 
sequência de cinco jogos 
em 15 dias.

• Enquanto o Santos nego-
cia algumas renovações 
de contrato, Jean Motta 
deve ter a renovação 
adiada. O meia tem con-
trato com o Peixe até 
junho de 2022.

• O atacante Éder, do São 
Paulo, vem perdendo 
espaço no clube e sua 
permanência é incerta. 
Éder atuou apenas três 
vezes nos últimos nove 
jogos do time.

• Boas atuações de Adson 
e Gabriel Pereira acir-
ram a disputa com Jô no 
ataque do Corinthians. O 
Corinthians balançou as 
redes 22 vezes no Cam-
peonato Brasileiro.
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Tribuna Esportiva

Na manhã de ontem foi 
realizada nova palestra do ‘Ci-
clo de Debates Indústria 4.0’, 
promovido pelo Sindicato em 
parceria com a Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista). 
No encontro virtual foram 
abordadas as iniciativas pú-
blicas do 4.0 no Brasil.

Os encontros são coorde-
nados pelo diretor executivo 
dos Metalúrgicos do ABC, 
Aroaldo Oliveira da Silva, 
que destacou a importância 
de debater o sindicalismo em 
relação à Indústria 4.0.

“Esse tema vem sendo 
muito debatido, já existem 
negociações a respeito da 
implementação em algumas 
empresas. Tendo isso em vis-
ta, nossa ideia é utilizar esse 
ciclo para condensar as infor-
mações e definir qual será o 

rumo do sindicalismo com o 
avanço da indústria 4.0”. 

A palestrante, Ana Cris-
tina Costa, Coordenadora 
de Estratégia Industrial e 
Desenvolvimento da Área de 
Indústria, Serviços e Comér-
cio Exterior no BNDES, afir-
mou que não existe facilidade 
para implantar a indústria 4.0 
no país.

“O Brasil tem um gran-
de desafio operacional. Isso 
não ocorre só aqui, mas aqui 
há um desafio maior. Na 
Alemanha, onde começou 
a indústria 4.0, ainda existe 
um percentual muito baixo 
de empresas 4.0”.

Ana analisou ainda que 
os avanços tecnológicos são 
resultado de políticas indus-
triais. “Muito se fala que essa 
quarta revolução industrial é 

uma onda contínua, mas 
na verdade é o resul-
tado de uma polí-
tica industrial das 
grandes nações”.

O próximo en-
contro será no dia 
13 de outubro, e 
debaterá a Internet 
das Coisas. 

Sindicato debate políticas públicas 
de incentivo à Indústria 4.0 no Brasil 

redetvt radiobrasilatual

informação 
de qualidade
o espaço do trabalhador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA EVACON 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa EVACON EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 50.893.700/0001-20, com endereço na R. Joacks, 164 - Jardim Inamar, Diadema 
- SP, 09970-370, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 30 (trinta) do mês de setembro de 2021 (quinta-feira), 
às 07:30 da manhã. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção à CO-
VID-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) participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/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; e) outros assuntos de 
interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 28 de setembro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPE-
CÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA 
EMPRESA MASTERMAG INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC 
convoca todos os trabalhadores na empresa MASTERMAG 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 08.173.878/0001-30, 
com endereço na Avenida Sete de Setembro, 1290, Jardim 
Recanto, Diadema - SP, CEP 09912-010, a participarem da 
Assembleia Específica, que será realizada no dia 04 (quatro) 
do mês de outubro de 2021 (segunda-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) participação nos Lucros e Resultados 
(PLR); b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo 
acordo coletivo de trabalho e/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; e) 
outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. 
Diadema - SP, 28 de setembro de 2021. Wagner Firmino de 
Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ES-
PECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES 
NA EMPRESA LEGAS METAL INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC 
convoca todos os trabalhadores na empresa LEGAS 
METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o número 47.668.835/0001-88, com endereço 
na R. José Bonifácio, 1161 - Vila Conceicao, Diadema - SP, 
09980-150, a participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 05 (cinco) do mês de outubro de 
2021 (terça-feira), às 08h00 da manhã. 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) participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR); b) autorização para a diretoria celebrar o 
respectivo acordo coletivo de trabalho e/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; e) outros assuntos de interesse dos 
trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 29 de setembro 
de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

"Nossa ideia é utilizar 
esse ciclo para 

condensar as 
informações 

e definir qual 
será o rumo do 

sindicalismo 
com o avanço da 

indústria 4.0”


