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Combate à fome
Em manifesto, a Conferência 
Popular por Soberania e Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
defendeu a retomada do Bolsa 
Família e a revogação do Teto 
de Gastos. 

Em alerta
Os casos de Covid-19 aumen-
taram em 74% e mortes, 48%. 
A Fiocruz detectou subvariantes 
mais transmissíveis e alerta que 
quem já contraiu, mesmo que 
recente, pode pegar de novo. 

Ato na Funai 
Indigenistas na Funai fizeram 
paralisação por 24 horas. O 
ato ontem exigiu a retratação 
do presidente do órgão, que 
acusou Bruno Pereira de estar 
em área irregular. 

Vaza Jato
Estreia amanhã nos cinemas, 
o documentário "Amigo Secre-
to", dirigido por Maria Augusta 
Ramos, que trata dos bastido-
res e revelações da chamada 
"Vaza Jato”. 

fotos: divulgação

alessandro valle

Notas e recados

Mais uma decisão recente 
do TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) confirmou po-
sição favorável à trabalhadora 
que pede a redução da dura-
ção semanal de trabalho de 
40 para 20 horas, para prestar 
assistência ao filho menor 
com paralisia cerebral. É o 
mesmo entendimento ado-
tado semanas atrás, quando 
o mesmo tribunal havia de-
terminado a redução pela 
metade da duração semanal 
de trabalho a fim de que um 
pai pudesse acompanhar seu 
filho, com autismo, em ativi-

dades terapêuticas. 
Isto significa que este en-

tendimento vem se consoli-
dando nos tribunais do tra-
balho. 

Neste caso mais recente, 
uma trabalhadora disse que o 
filho havia nascido prematu-
ro, em 12/8/2013, com parali-
sia cerebral, e que necessitava 
de tempo livre com a criança, 
em horário comercial, para 
acompanhá-la nas atividades 
terapêuticas indispensáveis ao 
seu quadro de saúde. 

A solução jurídica para 
o caso foi a determinação 

para que a empresa reduzisse 
a carga horária semanal da 
empregada, sem diminuição 
proporcional da remunera-
ção, pois isso desrespeitaria 
as garantias constitucionais 
de proteção à família e à pes-
soa com deficiência, além do 
princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana.

Ficou evidenciado neste 
caso haver provas suficientes 
da necessidade de atenção 
especial à criança. O caso 
abrange a tutela de bens ju-
rídicos destacados na ordem 
constitucional de 1988, nota-

damente, o direito da pessoa 
com deficiência. 

O TST ressaltou a vigência 
da Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência de 2007, 
promulgada em 2009 pelo 
Brasil (Decreto 6.949/2009) e 
lembrou que a jurisprudência 
do TST tem admitido a redu-
ção de jornada de trabalhador 
com dependente com defici-
ência, sem alteração remune-
ratória e sem compensação de 
horário. Todavia, ponderou 
que a pretensão depende da 
especificidade de cada caso.
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REDUÇÃO DE JORNADA 
PARA CUIDAR DE FILHO 

COM PARALISIA CEREBRAL

Trabalhadores na Usina Design aprovam 
1ª PLR negociada pelo Sindicato

Em assembleia realizada 
na última sexta, 10, os tra-
balhadores na Usina Design, 
em São Bernardo, aprovaram 
o acordo de PLR negociado 
entre o Sindicato e a direção 
da fábrica. 

A empresa é nova na região 
e essa foi a primeira negocia-
ção de benefícios feita pelos 
Metalúrgicos do ABC. O valor 
será pago em duas parcelas, 
sendo a primeira em agosto 
deste ano e a segunda em 
fevereiro de 2023. 

Segundo o coordenador 
de área, Jonas Brito, o proces-
so de negociação foi longo, 
porém produtivo. “Após di-
versas reuniões, conseguimos 
finalizar a discussão de PLR 
e o pessoal na fábrica ficou 
bastante satisfeito com o 
resultado. Foi uma negocia-
ção muito positiva por ser a 
primeira”. 

Jonas destacou que agora 
o foco é a pauta do Vale Ali-
mentação que já vem sendo 
discutida com a direção da 

fábrica a pedido dos traba-
lhadores. 

Campanha Salarial 
A Usina Design integra 

o Grupo 10 que nos últimos 
cinco anos se recusa a nego-
ciar com a FEM/CUT (Fede-
ração Estadual dos Metalúrgi-
cos da CUT) e os acordos são 
fechados por empresa. 

“No ano passado nós pau-
tamos e conseguimos fazer 
com que a empresa assinasse 
o acordo e garantisse a CCT 

(Convenção Coletiva de Tra-
balho) que assegura os diretos 
dos trabalhadores. Para este 
ano vamos precisar nova-
mente que os trabalhadores 
demonstrem disposição de 
luta para chegarmos a um 
bom resultado”, frisou. 

Taxa negocial
Durante a assembleia tam-

bém foi aprovada a taxa ne-
gocial. Os trabalhadores que 
ficarem sócios até o final deste 
mês, estão isentos.  
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“Essa luta encampada 
pelo padre Júlio 

Lancellotti é também 
nossa e de todos 

aqueles que defendem 
uma sociedade mais 
justa e igualitária”

DIREÇÃO ENTREGA TRIBUNA NA ZF E 
REFORÇA CAMPANHAS DE SOLIDARIEDADE

Em atividade direta com os trabalhadores na entrada do turno, 
diretoria executiva chamou companheirada para fortalecer a luta

O frio da madruga-
da de ontem não 
espantou os diri-

gentes do Sindicato que, 
mais uma vez, marcaram 
presença na porta de fábrica 
para dialogar com os com-
panheiros e companheiras. 
Desta vez a entrega de Tri-
buna ocorreu na ZF, em São 
Bernardo. 

A matéria de capa da 
edição destacou o combate 
a aporofobia - rejeição ou 
aversão aos pobres. O presi-
dente do Sindicato, Moisés 
Selerges, lembrou que os 
Metalúrgicos do ABC são 
solidários e que o Sindicato 
abrirá as portas para acolher 
os mais vulneráveis. 

“Essa luta encampada 
pelo padre Júlio Lancellotti 
é também nossa e de todos 
aqueles que defendem uma 
sociedade mais justa e igua-
litária. Vamos nos unir para 
acolher quem mais precisa. 
Estamos fazendo nossa parte. 
Diga não à aporofobia! ”.

Ano decisivo 
Segundo o coordenador 

do CSE na empresa, José Ri-
bamar Feitosa, esse contato é 
essencial para aproximar ain-
da mais os trabalhadores do 
Sindicato. “A gente agradece 
a participação da direção 
executiva marcando presença 
na empresa e entende que é 
muito importante essa apro-
ximação que ajuda a acolher 
e trazer cada vez mais os 
companheiros e companhei-
ras para dentro do Sindicato”.

“Este é um ano muito 
importante para a classe tra-
balhadora, é um ano de luta 

não só pela Campanha Sala-
rial, que sabemos será muito 
difícil, mas também por ser 
um ano de eleição. É muito 
bacana esse diálogo sobre a 
situação política do país, as 
dificuldades e quais alter-
nativas o Sindicato enxerga 
para melhorar a vida desses 
trabalhadores”, ressaltou. 

Contra a fome 
e contra o frio 

A diretoria do Sindicato 
reforçou ainda a importância 
da solidariedade e a partici-
pação nas campanhas contra 
a fome e contra o frio. As 
arrecadações estão sendo 
feitas na Sede, nas Regionais 
Diadema e Ribeirão Pires, 
nas fábricas e em drive-thrus. 
Além de fazer as doações 
de produtos, quem preferir 
colaborar com um valor 
em dinheiro, pode optar 
por fazer um PIX (ao lado). 
Todo o valor arrecadado será 
revertido para a compra de 
alimentos e agasalhos.

sindicato d s metalúrgic s
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Faz um PIX
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• A Polícia de Porto Alegre, 
indiciou o lateral Rafael 
Ramos, do Corinthians, por 
suposto ato de injúria racial 
contra o meio-campista 
Edenilson, do Internacional.
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Hoje – 21h30

Corinthians X Atlético-PR
Arena da Baixada

Amanhã – 18h

Palmeiras X Atlético-GO
Allianz Parque

Sábado – 21h

Santos X RB Bragantino
Vila Belmiro

Domingo - 16h

Corinthians X Goiás
Neo Química Arena
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Fórum da Indústria do ABC discutirá com 
o governo do estado futuro do setor

O diretor executivo do Sin-
dicato e presidente da Agência 
de Desenvolvimento Econômi-
co do Grande ABC, Aroaldo 
Oliveira da Silva, esteve com a 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico do estado de São 
Paulo, Zeina Latif, no dia 9 
deste mês, para apresentar o 
resultado do Seminário ‘Futuro 
da Indústria no ABC’, realizado 
em maio, na USCS (Universi-
dade Municipal de São Caetano 
do Sul) do qual a secretária 
participou da abertura. 

O principal encaminha-
mento é a criação do ‘Fórum da 
Indústria do ABC’, que tem em 
sua composição as prefeituras, 

sindicatos, empresas, associa-
ções comerciais e industriais, 
universidades, o Sebrae, além 
da Agência de Desenvolvimen-
to e do Consórcio Intermunici-
pal do ABC. 

No encontro, a secretária 
aceitou o convite, feito pelo 
dirigente, para que o governo 
do estado integre o grupo. As 
atividades do Fórum começam 
oficialmente na manhã de hoje, 
em uma reunião no Senac de 
Santo André. 

“A participação do governo 
do estado é de extrema impor-
tância porque muitos dos temas 
não serão discutidos somente 
pelos atores regionais, muitas 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA IN-
DUSTRIAS ARTEB S/A., POR MEIO PRESENCIAL

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO 
ABC convoca todos(as) os(as) trabalhadores(as) 
na empresa INDUSTRIAS ARTEB S/A., inscrita 
no CNPJ sob o número 62.291.380/0002-07, com 
endereço na Avenida Piraporinha, 1221, Bairro Pla-
nalto, Município de São Bernardo do Campo – São 
Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 15 (quinze) do mês de junho 
de 2022 (quarta-feira), às 14 horas, na empresa, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, 
que será: a) apresentação de proposta referente a 
PLR; b) deliberação sobre a contribuição negocial 
como recurso essencial ao custeio desta negociação 
coletiva, visando a celebração de norma coletiva que 
contemple os interesses dos(as) trabalhadores(as), 
sindicalizados(as) ou não, na empresa; c) autorização 
para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo 
de Trabalho Específico” e Aditivos; d) outros assuntos 
de interesse dos(as) trabalhadores(as) na empresa. São 
Bernardo do Campo, 13 de junho de 2022. Moisés 
Selerges Junior. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL ESPECÍFICA DOS TRABALHADO-
RES NA TOYOTA DO BRASIL

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, por seu diretor administrativo e financeiro 
Wellington Messias Damasceno, no uso das atribuições previstas no seu estatuto e na legislação, convoca 
os trabalhadores e as trabalhadoras na Toyota do Brasil LTDA (áreas produtiva, mensalista, em trabalho 
presencial e também em trabalho remoto ou à distância, associados e não associados à entidade), a par-
ticiparem da Assembleia Específica, que será realizada, na parte da manhã e na parte da tarde, no dia 15 
de junho de 2022, quarta-feira, de maneira presencial, nos seguintes horários: MANHÃ: às 7horas e 30 
minutos, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade mais um dos trabalhado-
res interessados, ou não alcançado referido número, por qualquer outro em segunda convocação, que 
deverá realizar-se trinta minutos após o horário designado para a primeira, ou seja, às 8 horas; TARDE: 
às 16horas e 30 minutos, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade mais um 
dos trabalhadores interessados, ou não alcançado referido quórum, por qualquer número em segunda 
convocação, que deverá realizar-se trinta minutos após o horário designado para a primeira, ou seja, às 
17 horas. A assembleia será realizada no pátio da  fábrica (entrada), e a ordem do dia é a seguinte: 1) 
Discussão e deliberação sobre proposta de “Participação nos Lucros e Resultados”; 2) Esclarecimentos, 
discussão e deliberação sobre questões da data-base como o piso, o teto salarial e o vale alimentação; 3) 
Autorização para a diretoria do Sindicato celebrar acordo coletivo ou aditivo relativos a esta negociação; 
4) Discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta nego-
ciação coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores e 
das trabalhadoras,  sindicalizados ou não, na empresa; e 5) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores 
na empresa. Em razão da pandemia do coronavírus, será observada a distância mínima de 1,5 metro 
entre os presentes e o uso de máscaras faciais. São Bernardo do Campo, 14 de junho de 2022.  Wellington 
Messias Damasceno. Diretor Administrativo e Financeiro.”

O presidente do Sindicato, Moisés Selerges, acompanhou, 
na tarde da última segunda-feira, 13, a posse dos trabalhadores 
eleitos para compor a 49º Cipa (Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes) na Mercedes.

“Esses companheiros e companheiras foram eleitos democra-
ticamente, são lutadores que discutem as questões das doenças 
profissionais, condições de trabalho, acidentes e muito além 
disso. Nosso Sindicato sempre estará junto à Cipa buscando o 
melhor”, destacou.

Posse da Cipa na Mercedes

Expediente 
no feriado

Na quinta-feira, 16, feria-
do de Corpus Christi, e na 
sexta-feira, 17, não haverá 
expediente na Sede e nas Re-
gionais Diadema e Ribeirão 
Pires. A assessoria de base de 
São Bernardo funcionará em 
regime de plantão. A próxima 
edição da Tribuna será a de 
terça-feira, 21.

dessas pautas são de compe-
tência do governo do estado e 
outras do governo federal. Por 
isso, a necessidade da partici-
pação efetiva do governo no 
Fórum”, destacou Aroaldo.  

Também foram apresenta-
dos como resultado do Semi-
nário, o encaminhamento aos 
encontros setoriais necessários 
para realizar um processo de es-
cuta com cada setor e um pacto 
regional pela indústria no ABC. 

“Outros dois temas relevan-
tes que tratamos foi o processo 
de organização de um ecossis-
tema regional de inovação, que 
está sendo alinhado com as 
universidades, e a necessidade 
de evoluir nos arranjos produ-
tivos locais”, completou.

ExpoSec 2022 
Nos dias 7, 8 e 9 de 

junho ocorreu em São 
Paulo a Exposec – Fei-
ra Internacional de Se-
gurança. O diretor dos 
Metalúrgicos do ABC 
apresentou no evento 
um painel com o tema 
‘Grande ABC Tecnolo-
gia e Desenvolvimento 
Regional’. 

“Nosso foco foi des-
tacar como o ABC vai se 
conectar com o Progra-
ma Nacional de Inovação 
que abre caminhos para 
discutirmos o futuro da 
indústria, da saúde e das 
cidades”, explicou. 


