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SOLIDARIEDADE

NA RASSINI
Trabalhadores doaram 834 cobertores
e a direção da fábrica dobrou a
quantidade para a campanha contra o
frio do Sindicato. As 1.668 peças serão
destinadas às pessoas mais vulneráveis.
página 3
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Comitê Mundial dos trabalhadores na Volks cobra,
na Alemanha, investimentos para o carro híbrido
O vice-presidente do Comitê Mundial dos trabalhadores
da marca e do grupo Volks,
Reinaldo Marques da Silva, o
Frangão, e o coordenador da
representação dos trabalhadores na planta Anchieta, José
Roberto Nogueira da Silva, o
Bigodinho, participaram, na
semana passada, na Alemanha,
em Braunschweig, de debate
sobre eletrificação dos carros
no mundo.
O evento reuniu representantes dos trabalhadores das
quatro plantas no Brasil e também de outros países para
debater as estratégias de futuro,
investimentos em mão de obra

e qualificação profissional com
foco na eletrificação.
“Nossa cobrança foi em

relação aos investimentos, até
por falta de políticas do governo
federal para fomento em inova-

ções tecnológicas. Reforçamos
que precisamos ter o carro
híbrido para atender não só o
Brasil, mas países emergentes,
e garantir a transição para o
elétrico, enquanto a discussão
no mundo já caminha para a
eletrificação dos automóveis”,
destacou Bigodinho.
O dirigente lembrou que o
objetivo da Volks é ter até 2030
a maioria da sua frota no mundo eletrificada.
Também participaram do
encontro os representantes das
fábricas de São Carlos, André Larocca, Curitiba, Daniel
Camargo, e Taubaté, Marcelo
Vilella.

ASSÉDIO SEXUAL É CRIME!
Hoje e nas próximas semanas abordaremos temas
que ganharam os noticiários,
por conta da suposta conduta
abusiva de diretores da Caixa.
Começamos com o assédio
sexual prática que, em 2019, foi
tema de quase cinco mil processos na Justiça do Trabalho.
É o constrangimento com
conotação sexual no ambiente de trabalho, em que
o agente utiliza seu cargo de
chefia ou sua influência para
obter o que deseja. A Justiça
do Trabalho, no entanto,
tem reconhecido também o
dano e o direito à reparação,
ainda que a vítima não seja
subordinada ao assediador,
como nos casos de assédio

horizontal, entre os próprios
colegas de trabalho, quando
o empregador não toma as
providências necessárias.
É dever do empregador
manter o ambiente de trabalho sadio e respeitoso.
Cabe-lhe coibir os abusos de
poder e tomar medidas para
impedir as práticas abusivas.
Quando isto não acontece,
será condenado, entre outras
coisas, a pagar indenização à
vítima por danos morais.
Assédio sexual é crime, definido no artigo 216-A do Código Penal como “constranger
alguém com o intuito de obter
vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o
agente da sua condição de su-

perior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício
de emprego, cargo ou função”.
A pena prevista é de detenção
de um a dois anos.
Apesar de as mulheres serem as vítimas preponderantes, o gênero não é determinante para a caracterização
do crime.
O assédio sexual pode ser
de duas categorias: a) por
chantagem, quando a aceitação ou a rejeição de uma
investida leva a uma decisão
favorável ou prejudicial para
o trabalho da pessoa assediada; b) por intimidação, a
abranger todas as condutas
que resultem num ambiente
de trabalho hostil, intimida-

tivo ou humilhante (ex.: a
exibição de material pornográfico no local de trabalho).
Atenção aos principais
indícios de assédio sexual no
trabalho: a) receber propostas constrangedoras que violem sua liberdade sexual; b)
ser vítima de chantagem em
troca de benefícios ou para
evitar prejuízos; c) passar por
intimidação ou humilhação
com conotação sexual.
Um alerta: para evitar alegações falsas, a vítima precisa
obter provas do assédio. São
importantes e podem ser
extraídas de conversas por
aplicativos de mensagens ou
diálogos gravados e até por
testemunhas do fato.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS(AS) TRABALHADORES(AS) NA MAHLE METAL LEVE S/A.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na
empresa MAHLE METAL LEVE S/A., inscrita no CNPJ sob o número 60.476.884/0017-44, com
endereço na Avenida 31 de Março, 2000, Jardim Borborema, São Bernardo do Campo, São Paulo,
a participarem da assembleia específica com os(as) trabalhadores(as) dos primeiro, segundo,
terceiro turnos e áreas de apoio da mini fábrica de bronzinas, que será realizada no dia 07 (sete) do
mês de julho de 2022 (quinta-feira), às 14 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 para tratar sobre: a) alteração no calendário de jornada de trabalho; 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, 05 de julho de 2022. Moisés Selerges Junior. Presidente”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA STRIPSTEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na
empresa STRIPSTEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA., inscrita no
CNPJ sob o número 07.928.190/0001-50, com endereço na Avenida Padre Anchieta, 129, Bairro
Jordanópolis, São Bernardo do Campo – São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que
será realizada no dia 06 (seis) do mês de julho de 2022 (quarta-feira), às 9:30 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 para tratar sobre: a) Participação nos Lucros e
Resultados (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, 05 de julho de 2022. Moisés
Selerges Junior. Presidente”

Notas e recados
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Incentivos à cultura
Artistas e parlamentares de
oposição intensificaram a
pressão para que o Congresso Nacional derrube os vetos
de Bolsonaro às leis Paulo
Gustavo e Aldir Blanc 2.

#BastaDeAssédio
Bancários promoveram ontem ato nacional pelo fim
de assédio moral e sexual,
proteção às vítimas e punição
de assediadores, como o ex-presidente da Caixa, Pedro
Guimarães.

Sem punição
Dois em cada três processos
de investigação por assédio
sexual na administração pública federal terminaram sem
punição, segundo a CGU.

Luta por direitos
Em 2021, segundo o Dieese,
os trabalhadores brasileiros
fizeram 721 greves. Quase
dois terços (65%) foram deflagradas contra ataques aos
direitos.
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RASSINI DOA MAIS DE 1.600
COBERTORES NOVOS PARA
CAMPANHA DE COMBATE AO FRIO

fotos: adonis guerra

Os trabalhadores compraram 834
peças e a direção da fábrica dobrou a
quantidade. Peças serão doadas a pessoas
mais vulneráveis e servirão também aos
abrigados pelo Sindicato durante o inverno
“Esse gesto que
vocês fizeram
na Rassini é
um dos valores
que o Sindicato
mais defende, a
solidariedade”
“Nós temos
muito o que
contribuir,
mesmo que
seja com
essas atitudes
simples”

O

s trabalhadores na Rassini, em São Bernardo, se uniram e mais
uma vez mostraram que são
solidários e estão atentos aos
problemas sociais que assolam
o país. Juntos eles compraram
834 cobertores, a empresa dobrou a quantidade e ao todo
1.668 peças foram doadas para a
campanha do Sindicato Contra
o Frio, na última sexta-feira, 1.
Também foram doados alimentos e roupas.
O presidente do Sindicato,
Moisés Selerges, esteve na empresa para receber as doações,
agradeceu e parabenizou a companheirada pela iniciativa.
“Esse gesto que vocês fizeram
na Rassini é um dos valores
que o Sindicato mais defende,
a solidariedade. Oxalá um dia a
gente tenha uma sociedade na
qual as pessoas tenham mora-

dia, emprego e comida na mesa.
Parabéns a todos companheiros
e companheiras”.
O CSE na empresa, Antônio
Elandio Bezerra, o Nando, destacou a virtude de se colocar no
lugar o outro e lembrou também
a importância da colaboração
entre a empresa e o Sindicato.
“Parabéns a todos, essa atitude demonstra a indignação de
todos nós e a vontade de fazer
diferente e ter empatia com as
pessoas que não têm o que nós
temos, no mínimo um emprego”.
O presidente da empresa,
Renato Carvalho, citou a Rassini
como exemplo de solidariedade.
“Nós, mais uma vez, estamos
dando o exemplo, é muito importante para a empresa junto
com o Sindicato fazer esse programa social para apoiar os mais
carentes. Nós temos muito o que
contribuir, mesmo que seja com

essas atitudes simples. Muito
obrigada a todos”, finalizou.
Todo o material arrecadado,
assim com os agasalhos e mantimentos que estão chegando à
Sede, será destinado às pessoas
em situação de vulnerabilidade e
também àqueles que estão sendo
acolhidos pelo Sindicato.

Participe da
campanha de
solidariedade
contra a fome
e contra o frio
Para doar via PIX
• Abra o app do seu banco;
• Clique em PIX;
• Selecione a função ler/
pagar com QR Code.

Faz um PIX

AB
sindicato d s metalúrgic s
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Tribuna Esportiva

Trabalhadores na Resil aprovam PLR
Os trabalhadores na Resil, em Diadema, aprovaram
em assembleia na manhã de
ontem a proposta de PLR
(Participação nos Lucros e
Resultados) negociada pelo
Sindicato com a empresa.
O coordenador de área
da Regional Diadema, João

Paulo Oliveira, contou que
foi uma negociação difícil.
“A empresa passou por uma
situação muito difícil com o
fim da obrigatoriedade dos
extintores nos veículos. Logo
após, um incêndio em parte
da fábrica também deixou
todos com receio do futuro,

pois os trabalhadores são
os que mais têm a perder
em situações como essas”,
lembrou.
“Agora é hora de voltar a
valorizar a PLR, pois foram
os trabalhadores que ajudaram a empresa a passar por
esses períodos. Parabéns aos

Depois da vitória por 3
a 0 no jogo de ida, o
Palmeiras pode perder
por até dois gols hoje
para garantir vaga nas
quartas da Libertadores.

•

Com um corte no pé
e 11 pontos após acidente doméstico, o atacante Gabriel Veron
desfalca o Palmeiras.
Recuperados, os laterais Marcos Rocha e
Jorge treinaram.

•

O Santos deve usar força máxima hoje contra
os venezuelanos com
a pressão por vitórias.
Com empate por 1 a
1 no j og o d e i d a , o
Peixe precisa de vitória
simples.

trabalhadores e trabalhadoras na Resil”, afirmou.
O pagamento será feito
em parcela única ainda neste
mês. A contribuição negocial
também foi aprovada em assembleia. Quem ficar sócio
do Sindicato até o próximo
dia 12 fica isento da taxa.

Sindicato apoia o 12º Grito da Diversidade LGBTQIA+
Com o tema “Contra a
LGBTfobia, defenda a cidadania”, o 12º Grito da
Diversidade LGBTQIA+
será realizado no próximo
domingo, 10, das 14h às
22h, na Praça da Moça, em
Diadema. O evento contará
com apresentações de DJs e
artistas.
A realização é da Associação Viva a Diversidade
em parceria com a Prefeitura
de Diadema e o apoio do
Sindicato. O vice-presidente
dos Metalúrgicos do ABC,
Carlos Caramelo, destacou
a importância de debater
políticas públicas.
“O Brasil tem um presidente que ao invés de governar para toda a população,
não faz seu trabalho e ainda
ataca e incentiva a violência,
isso é algo inadmissível em
uma democracia”, afirmou.
“A nossa luta é por um
país melhor para todas
as pessoas, com empatia
e respeito à diversidade.
Precisamos cada vez mais
dar visibilidade e ajudar na
construção de espaços na
sociedade em apoio à luta
da população LGBTQIA+
por ações afirmativas, em

•

LIBERTADORES
Hoje – 19h15

x
Palmeiras x Cerro Porteño
Allianz Parque

SUL-AMERICANA
Hoje – 21h30

x
defesa dos direitos, contra a
violência, além de políticas
de acolhimento aos que estão vulneráveis”, ressaltou.

O Brasil é o país que mais
mata pessoas LGBTQIA+ pelo
quarto ano consecutivo, de
acordo com o Observatório

de Mortes e Violências contra
LGBTI+, em relatório lançado
em maio. Foram 316 mortes em
2021, ante 237 óbitos em 2020.

Santos x Deportivo Táchira
Vila Belmiro

