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Preferência por vacinados
O número de empresas brasi-
leiras que exigem a vacinação 
contra a Covid-19 para a 
contratação de novos traba-
lhadores cresceu 894% nos 
últimos 3 meses.

Solidariedade à Cuba
Mais de 80 cidades do mundo 
realizaram atos em solidarie-
dade à Cuba. Os protestos são 
contra os bloqueios impostos 
pelos Estados Unidos e pelo 
fim das ameaças.

Lula na Europa
O ex-presidente Lula discur-
sou na Bélgica e defendeu 
um projeto de inclusão social 
para alavancar a economia e 
a inclusão dos mais pobres no 
orçamento.

Bolsonaro isolado
Briga com o PL destacou o 
isolamento político de Bolso-
naro. Desde que saiu do PSL, 
Bolsonaro não conseguiu se 
filiar a um partido, e ainda 
segue sem sigla para 2022.
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Notas e recados
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Os companheiros na Po-
liron, antiga Belden, em Dia-
dema, aprovaram em assem-
bleia, na última sexta-feira, 
12, a renovação do acordo de 
redução de jornada para 40 
horas semanais sem a redução 
de salários. O acordo já existe 
desde 2011 e é renovado a 
cada dois anos. 

O coordenador de área, 
João Paulo Oliveira dos San-
tos, ressaltou que o resultado 

só foi possível graças à mobi-
lização dos trabalhadores e ao 
empenho do CSE. E lembrou 
que, diferente do que muitos 
pensam, a redução de jorna-
da não é prejudicial para as 
empresas.  

“Reduzir a jornada não 
aumenta custos da empresa, 
isso é uma grande falácia. A 
Poliron está em crescimento. 
Se os empresários tivessem a 
compreensão de que ao inves-

tir em tecnologia é possível 
aumentar a produtividade, 
conseguiriam criar condições 
para fazer uma redução de 
jornada como aconteceu na 
Poliron. Mas infelizmente 
muitos ainda acreditam que 
aumentar a lucratividade é 
aumentar a exploração”, des-
tacou o dirigente. 

O CSE na empresa, Rogé-
rio Pereira da Silva, reforçou 
que o acordo é muito posi-

tivo para os companheiros. 
“Esse acordo é extremamente 
importante para os trabalha-
dores, porque agora muitos 
conseguem conviver mais 
com a família, além de ganhar 
mais qualidade de vida. Os 
companheiros aqui na Poliron 
veem esse acordo como uma 
ferramenta muito importante, 
todos estavam mobilizados e 
conscientes da importância 
dessa renovação”.

Em 1º de novembro de 
2021, Bolsonaro e seu Minis-
tro do Trabalho, Onyx Lo-
renzoni, editaram a Portaria 
nº 620 para proibir empresas 
de exigirem comprovante de 
vacinação na contratação ou 
na manutenção do emprego. 

O fato é que a grande maio-
ria dos trabalhadores acredita 
na vacina e deseja se imunizar 
para se proteger corretamen-
te do Coronavírus. Porém, 
existem alguns poucos que se 
recusam, mesmo sabendo dos 

enormes riscos.
O caso chegou no STF 

(Supremo Tribunal Fede-
ral), onde o ministro Luís 
Roberto Barroso suspendeu 
de imediato alguns artigos 
da portaria para autorizar os 
empregadores a exigirem o 
comprovante de vacinação 
dos trabalhadores. 

Barroso levou em conta 
o entendimento de que a 
presença de não vacinados 
na empresa “enseja ameaça 
para a saúde dos demais tra-

balhadores, risco de danos à 
segurança e à saúde do meio 
ambiente laboral e de com-
prometimento da saúde do 
público com o qual a empresa 
interage”.

Na mesma decisão, foi res-
salvada a situação das pessoas 
que têm expressa contraindica-
ção médica quanto às vacinas, 
fundadas no Plano Nacional 
de Vacinação ou em consenso 
científico. Nesse caso, conside-
rou-se aceitável que se afaste o 
dever de vacinação. 

Barroso também afirmou 
que a rescisão do contrato de 
trabalho por justa causa de 
quem se recusar a entregar 
comprovante deve ser ado-
tada com proporcionalidade, 
como última medida por 
parte do empregador.

A liminar deferida pelo 
Ministro Barroso está em 
vigor e já produz efeitos, mas 
será levada ao Plenário vir-
tual nos próximos dias para 
que haja nova apreciação 
do caso.

BOLSONARO 
E O “DIREITO 

DE INFECÇÃO” 
PELA COVID-19 
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Renovação do acordo de redução de 
jornada é aprovada na Poliron



visa facilitar o acesso 

aos benefícios e 

descontos nos convênios 

e parcerias do Sindicato

SINDICATO LANÇA 
CAMPANHA PARA 
ATUALIZAÇÃO DE 
CADASTRO DOS SÓCIOS

Os Metalúrgicos do 
ABC convocam 
todos os sócios e 

sócias para participarem da 
campanha de atualização 
de cadastro. A ‘Atualiza, 
compa!’, lançada ontem,  
visa facilitar o acesso aos 
benefícios, como o clube 
de campo, e descontos nos 
convênios e parcerias do 
Sindicato, como universi-
dades e escolas.

A atualização deve ser 
feita de forma virtual pelo 
aplicativo ‘Metalúrgicos 
do ABC’ ou pelo site www.
smabc.org.br. Quem parti-
cipar até dia 10 de dezembro 
poderá escolher um brinde 
(uma caneca ou uma sque-
eze personalizada). Será 
disponibilizado apenas um 
brinde por CPF. O sócio (a) 
receberá e-mail de confir-
mação da atualização com o 
prazo de retirada do brinde 
no Sindicato.

O diretor administrativo 
do Sindicato, Wellington 
Messias Damasceno, des-
tacou a importância de 

aproximar o trabalhador 
do Sindicato e aproveitar a 
tecnologia para facilitar o 
dia a dia.

“Com todos esses recur-
sos tecnológicos à dispo-
sição, precisamos também 
utilizá-los a favor dos tra-
balhadores. Essa campanha 
de atualização remota é uma 
forma de proporcionar mais 
comodidade aos compa-
nheiros e melhorar as for-
mas de comunicação entre 
os sócios e o Sindicato”.

O dirigente reforçou ain-
da que o cadastro atualizado 
é uma ferramenta indispen-
sável para essa melhoria. 
“Para que nossa comuni-
cação seja aprimorada, o 
cadastro precisa estar atua-
lizado e o aplicativo tem esse 
objetivo de aproximar ainda 
mais o trabalhador do Sin-
dicato e, consequentemente, 
dos seus serviços”, concluiu. 

Atualiza,Compa!
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• O Santos encara a já 
rebaixada Chapecoense 
e pode se distanciar da 
zona de rebaixamento. 
O time da Vila está com 
39 pontos, 3 à frente da 
zona de queda.

• Palmeiras e São Paulo se 
encontram no Brasileirão 
em situações distintas. 
O Verdão luta para se 
classif icar para a Li-
bertadores, e o Tricolor 
contra o rebaixamento.

fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO

Hoje - 19h

Santos x Chapecoense
Vila Belmiro

Hoje - 20h30

Palmeiras x São Paulo
Allianz Parque

Hoje - 21h30

Flamengo x Corinthians 
Rio de Janeiro
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Em assembleia realizada na 
tarde da última sexta-feira, 12, 
os trabalhadores na Marcolar, 
em Ribeirão Pires, aprovaram 
o acordo de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) ne-
gociado entre o Sindicato e a 
direção da fábrica. A proposta 
da empresa havia sido rejeitada 
em votação anterior e o aviso 
de greve, aprovado. 

Com a mobilização, foi 
possível pressionar os patrões 
da Marcolar a voltarem para a 
mesa de negociação e avançar 
na discussão. Além da PLR, os 
trabalhadores também con-
quistaram aumento acima da 
inflação no vale-refeição. 

O coordenador da Regional 
Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra, Marcos Paulo Lourenço, 
o Marquinhos, destacou o em-
penho dos CSEs Fábio Braga, 
Sandro de Pádua e Maria José, 
a Masé, e lembrou que apesar 
de todas as dificuldades, foi 
possível conseguir um avanço 
significativo. 

“Saímos do zero e, mes-
mo com muitos obstáculos, 
conquistamos um acordo im-
portante. Esse resultado é 
muito significativo, porque 
demonstra toda a dedicação 
dos representantes sindicais e 
da companheirada em um mo-
mento difícil para a indústria, 
no qual todas as negociações, 
seja de PLR ou de Campanha 
Salarial, ficam mais compli-
cadas”.

Após ameaça de greve, 
companheiros na Marcolar aprovam PLR 

O dirigente aproveitou para 
reforçar que o Brasil vive um 
período sem incentivos para a 
indústria, por parte do gover-

no federal, e que as empresas 
sofrem com a crise de falta de 
matéria-prima que afeta toda 
a cadeia produtiva. 

Inscrições 
somente 

pelo blog: 

smabc.org.br/
escola

Mais informa
ções, 

pelo WhatsAp
p: 

99877-9604
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Idade Mínima
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Terça a
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4h45 às
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Terça a
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Desenhista de Mecânica + AutoCADIdade Mínima 16 anosTerça a sexta, das 14h45 às 17h45Segunda a sexta, das 18h às 21h

Leitura e Interpretação de Desenho + Metrologia AplicadaTerça a sexta, das 14h45 às 17h45idade mínima: 14 anos

Eletricista I
nstalador

Idade Mínima
 18 anos

Segunda a se
xta, das 10h1

5 às 13h15

Informática 
Pacote Office

Idade Mínima
 14 anos

Terça a sext
a, das 14h45 à

s 17h45

Inscrições abertas 
até sexta-feira, 19

A Escola Livre para Formação Integral “Dona Lindu” está com inscrições abertas para 
o ano de 2022 para os cursos em parceria com o Senai. Sócios dos Metalúrgicos do ABC, 
seus dependentes, sócios de outras categorias e desempregados podem se inscrever.


