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Abono salarial
O pagamento do abono sa-
larial começou ontem. Traba-
lhadores nascidos em fevereiro 
poderão receber a partir de 
amanhã, e podem sacar até 
29 de dezembro.

Dinheiro esquecido
O Banco Central afirmou que 
a partir do próximo dia 14 a 
consulta do dinheiro esquecido 
nos bancos voltará a funcionar. 
A grande quantidade de aces-
sos derrubou o site.

Paralisação no INSS
Os médicos peritos do INSS 
realizam nova paralisação 
na realização das perícias em 
todo o país, por recomposição 
salarial de 19,99% e melhores 
condições de trabalho. 

Morte de jornalistas
O documentário ‘Boca Fe-
chada’ sobre assassinatos de 
jornalistas foi lançado no stre-
aming. De 1995 a 2018, 64 
trabalhadores da mídia foram 
mortos no Brasil.

fotos: divulgação

adonis guerra

Notas e recados

A SDC (Seção Especiali-
zada em Dissídios Coletivos) 
do TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) reconheceu a 
importância e perenidade da 
Comissão de Fábrica de uma 
indústria metalúrgica com 160 
trabalhadores. 

A empresa pretendia ex-
tinguir, unilateralmente, a 
representação dos trabalha-
dores. O sindicato, porém, 
foi contrário e, em sua defesa 
perante à Justiça do Trabalho, 
defendeu o direito à existência 
da comissão, criada há 28 anos. 

A comissão de represen-
tantes dispõe de regulamento 
próprio e uma de suas prin-
cipais funções é conduzir as 
negociações coletivas. Sua atu-
ação incorporou-se às relações 
jurídicas entre a empresa e seus 

funcionários como condição 
mais favorável, “independen-
temente do critério quantita-
tivo fixado na lei”, decidiu a 
Corte trabalhista. Além disto, 
faz parte dos usos e costumes 
praticados pela empresa.

Em 2020, em meio às dis-
cussões sobre a participação 
nos lucros e resultados, a em-
presa impediu a realização de 
eleições para a nova composi-
ção da comissão. O argumento 
foi que a Reforma Trabalhista 
(Lei 13.467/2017) prevê a 
possibilidade de criação de 
comissão de representação 
apenas para as empresas com 
mais de 200 empregados, o que 
não era mais o seu caso, pois 
contava com apenas 160.

Prevaleceu, no julgamento 
do TST, o voto do ministro 

Mauricio Godinho Delgado, 
que assinalou que a comissão 
existe desde 1992, “sem qual-
quer vinculação a um número 
mínimo de empregados”, e es-
tava prevista em regulamento 
da empresa. Ressaltou, ainda, 
a importância de reforçar 
práticas democráticas com-
plementares no âmbito das 
empresas, “por meio da plura-
lidade de atores e da ampliação 
da representação coletiva dos 
empregados”. 

Um dos pontos destacados 
foi que, conforme o regula-
mento empresarial, eventuais 
revisões das condições de 
existência da comissão devem 
ser precedidas de negociação 
coletiva.

Ainda para o ministro, a 
vantagem não poderia ser 

retirada de forma unilateral 
do patrimônio jurídico dos 
trabalhadores, “sob pena de 
desrespeito aos princípios da 
inalterabilidade contratual 
lesiva, da incorporação da nor-
ma mais favorável, da lealdade 
e da transparência nas relações 
coletivas de trabalho”.

Importante salientar tam-
bém que ficaram vencidos os 
ministros Ives Gandra (relator 
e ex-presidente do TST) e 
Emmanoel Pereira (próximo 
presidente, com posse em 
16/02/22) e a ministra Maria 
Cristina Peduzzi (atual presi-
dente da Corte), que votaram 
pelo provimento do recurso 
para declarar extinta a comis-
são enquanto perdurar a situ-
ação empresarial de possuir 
menos de 200 empregados.
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TST RECONHECE A IMPORTÂNCIA DAS COMISSÕES DE FÁBRICA

A cidade de São Paulo re-
gistrou na segunda-feira, 7, o 
primeiro caso de infecção pela 
subvariante BA.2 da ômicron. 
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, trata-se 
de um homem de 22, que 
relatou apenas sintomas leves. 
Morador de Santo André, ele 
procurou atendimento numa 
UBS (Unidade Básica de Saú-
de) na zona leste da capital. A 
coleta para o teste, que deu 
positivo, foi realizada em 28 
de janeiro.

A Coordenadoria de Vi-
gilância em Saúde da capital 
informou que ele tomou duas 
doses da vacina, e aguarda o 
prazo para tomar a terceira. 
As autoridades também dis-
seram que ele se isolou, não 
contaminou familiares e já se 
recuperou.

33% mais contagiosa
Um estudo dinamarquês 

divulgado na semana passada 
indica que a BA.2 é cerca de 
33% mais contagiosa que a ver-
são “original” da ômicron. No 
país, ela responde pela esmaga-
dora maioria dos novos casos. 
Mas autoridades de saúde, no 
entanto, não identificaram 

diferenças significativas nas 
internações. De acordo com a 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde), 57 países já detectaram 
a subvariante.

Brasil é 3º em mortes
A OMS também infor-

mou neste domingo que 
o Brasil ficou em terceiro 

lugar no total de óbitos pela 
Covid-19 na semana pas-
sada, com 5,2 mil óbitos 
acumulados até domingo, 3. 
Os Estados Unidos lideram 
o ranking, com 16,4 mil 
mortes, seguidos pela Índia, 
com 7,8 mil. Atrás do Brasil, 
estão Rússia, México, Itália e 
França.

Morador de Santo André é identificado 
com subvariante da ômicron 
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Segundo levanta-
mento feito pela 
Subseção do Die-

ese, a produção nacio-
nal de veículos ficou 
abaixo do esperado 
em 2021. A produção 
total de veículos so-
mou 2,2 milhões de 
unidades, com alta de 
11,6%, muito distante 
do recorde de 3,7 mi-
lhões em 2013. 

O estudo aponta a 
falta de semicondu-
tores que resultou na 
parada de diversas fá-
bricas como principal 
motivo para a baixa 
produção. A crise dos 

semicondutores custou 
ao Brasil cerca de 350 
mil carros a menos em 
2021, conforme esti-
mativas da consultoria 
Auto Forecast Solu-
tions (AFS). 

O diretor executivo 
do Sindicato, presidente 
da IndustriALL-Brasil e 
da Agência de Desen-
volvimento Econômico 
do Grande ABC, Aro-
aldo Oliveira da Silva, 
afirmou que a indústria 
brasileira está sendo 
desmontada por falta 
de articulação política. 

“A ausência de po-
lítica industrial, de ar-

ticulação do governo 
federal, a destruição 
do mercado interno, a 
diminuição da renda 
da população, e a alta 
taxa cambial são os 
principais elementos 
que estão fazendo ruir 
a indústria nacional”. 

“E nessa ruína diver-
sas cadeias produtivas 
estão sendo desmon-
tadas. O Brasil sofre, 
o estado de São Paulo 
sofre e a região do ABC 
sofre mais ainda por ser 
o maior polo automoti-
vo do país. Isso tem um 
impacto muito forte nas 
autopeças”. 
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Sindicato aponta falta de articulação política como responsável pelo desmonte da indústria nacional 
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Pior janeiro 
em 19 anos 

A produção de ve-
ículos caiu 27,4% em 
janeiro em relação ao 
mesmo mês do ano 
p ass ado,  s omando 
145,4 mil unidades en-
tre carros de passeio, 
utilitários leves, ca-
minhões e ônibus. Na 
comparação com de-
zembro, a queda foi de 
31,1%, segundo dados 
divulgados na última 
segunda-feira, 7, pela 
Anfavea. O balanço 
aponta o pior janei-
ro em 19 anos para a 

produção da indústria 
automotiva.

Pandemia 
Ainda conforme os 

dados do Dieese, em 
2020 as vendas despen-
caram 26%, principal-
mente em função da 
pandemia. A expectati-
va para 2021 era de um 
crescimento de 15%. 

Autopeças
Em 2021 a venda 

de usados e seminovos 
cresceu 18,9%, o que 
estimulou as vendas do 
setor de autopeças. Em 

2021, segundo o Sindi-
peças, as exportações 
de autopeças alcança-
ram US$ 6,6 bilhões, 
incremento de 21,2% 
em comparação ao ano 
anterior. 

Em dezembro de 
2021, as exportações 
chegaram a US$ 586,3 
milhões, ao passo que 
as importações alcan-
çaram US$ 1,3 bilhão. 
Para as exportações, 
registrou-se incremen-
to de 14,0% em relação 
ao mesmo mês do ano 
anterior, e, nas impor-
tações, de 63,1%.



Em assembleia realizada na 
tarde de ontem, 8, na empresa 
Continental Parafusos, em 
Diadema, os trabalhadores 
aprovaram o acordo de PLR 
(Participação de Lucros e Re-
sultados) e Banco de Horas, 
negociado pelo Sindicato, que 
terá validade de dois anos. 

O coordenador de área, Gil-
berto da Rocha, o Amendoim, 
detalhou o acordo. “Consegui-
mos chegar a um consenso so-
bre uma proposta válida pelos 
próximos dois anos. Conquis-
tamos um importante reajuste 
na PLR, que será parcelada em 
duas vezes, sendo a primeira 
parcela em julho e a segunda 
em janeiro de 2023. Já as par-
celas referentes ao próximo ano 
serão pagas em julho de 2023 e 
janeiro de 2024”.

“Gostaria de agradecer e 
parabenizar o empenho dos 
companheiros da Continental 
Parafusos, pois só com a unida-
de e mobilização dos trabalha-
dores e trabalhadoras pudemos 
negociar esse acordo, que teve 
resultado positivo para nossos 
companheiros e companhei-
ras”, concluiu o dirigente.

Banco de Horas
O acordo de Banco de Ho-

ras de 2022 e 2023 estipulou o 
máximo de 240 horas negativas 
e 50 horas positivas para os 
horistas. Já os mensalistas terão 
as horas de débitos acumuladas 
no banco de horas, conside-
rando 12 minutos na saída, 
15 minutos de intervalo e 45 
minutos para a refeição. 

Atualiza,Compa!
Atencao socios e socias

, , s

, Os brindes podem ser retirados 
na Sede do Sindicato em São 

Bernardo, ou nas regionais em 
Diadema e Ribeirão Pires.

A campanha de atualização 
de cadastro acabou, mas se você 

participou  e não retirou seu 
brinde, não perca mais tempo!

A data limite para a retirada da 
sua caneca ou do seu squeze é

28/02
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• O Palmeiras se classi-
ficou para a final do 
Mundial de Clubes de-
pois de derrotar o Al-
-Ahly, por 2x0. A final 
será disputada no sá-
bado contra o vencedor 
de Chelsea ou Al-Hilal.

• O São Paulo começou 
o Campeonato Paulista 
sob pressão após entrar 
na zona de rebaixa-
mento. O Tricolor ainda 
não venceu nessa edi-
ção do Paulistão.

• O Santos se aproximou 
da contratação do la-
teral direito Auro, que 
joga no Toronto FC. O 
time da Vila ainda quer 
contratar um volante 
para o elenco.
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Tribuna Esportiva

SUPERCOPA DO BRASIL 
FEMININA

Hoje - 18h

Corinthians x Real Brasília
Barueri

PAULISTÃO

Hoje - 19h

São Paulo x Santo André
Morumbi

x

x

Trabalhadores na Continental Parafusos 
aprovam acordo de PLR e Banco de Horas 


