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Após 15 anos de 
lutas e batalhas 

judiciais, os 
trabalhadores na 
Fris Moldu Car vão 

receber indenização 
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Teorias conspiratórias 1 
O TSE desmentiu 20 declara-
ções feitas por Bolsonaro ques-
tionando o sistema eleitoral 
brasileiro e as urnas eletrônicas 
em encontro com embaixado-
res transmitidas pela TV Brasil. 

Teorias conspiratórias 2 
Várias medidas foram tomadas 
pela oposição e pelo grupo de 
advogados Prerrogativas so-
bre as mentiras disseminadas 
pelo governo contra o sistema 
eleitoral. 

Imposto de renda 
A falta de correção da tabela 
do IR combinada com o au-
mento da inflação no Brasil 
tem gerado um aumento his-
tórico da tributação sobre a 
população com menor poder 
aquisitivo.

O agro desmata 
O agronegócio foi responsável 
por 97% do desmatamento no 
Brasil em 2021. O Mapbiomas 
revela que devastação cresceu 
20% em todos os biomas. 
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Notas e recados

Os trabalhadores na Cal-
forge, em São Bernardo, 
conquistaram a sua primeira 

PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) negociada 
pelo Sindicato com a empre-

sa. A proposta foi aprovada 
em assembleia na manhã de 
ontem. 

O Sindicato recebe o 
lançamento do livro “Ana, 
Franklin e a molecada”, de 
Geraldo Malta, na sexta-fei-
ra, 22, das 19h às 21h. 

O livro retrata a traje-
tória da família Malta, que 
migrou de Caculé (BA) ao 
interior de São Paulo em 
busca de uma vida melhor. 
Entre as histórias estão as 
do ex-integrante da Comis-
são de Fábrica na Maxion 

e ex-trabalhador na Ford, 
Joaquim Soares Malta, e de 
José Soares Malta, do CSA 
(Comitê Sindical de Apo-
sentados). 

A ficção verossímil só 
foi possível porque perso-
nagens reais partilharam 
suas histórias em relatos que 
foram ornamentados nas 
viagens da criação literária, 
tornando essas pessoas co-
autoras da obra. 

Trabalhadores na Calforge aprovam PLR

Lançamento do livro “Ana, Franklin e a molecada” será na sexta

Assédio moral é a exposi-
ção de pessoas a situações hu-
milhantes e constrangedoras 
no ambiente de trabalho, de 
forma repetitiva e prolongada, 
no exercício de suas atividades. 
É uma conduta que traz danos 
à dignidade e à integridade 
do indivíduo, colocando sua 
saúde em risco e prejudicando 
o ambiente de trabalho, ma-
nifestando-se por comporta-
mentos, palavras, atos, gestos 
ou escritos. 

Claramente revela-se uma 
forma de violência que visa 
desestabilizar, emocional e 
profissionalmente, o trabalha-

dor e pode ocorrer por meio 
de ações diretas (acusações, 
insultos, gritos, humilhações 
públicas) e indiretas (propa-
gação de boatos, isolamento, 
recusa na comunicação, fofo-
cas e exclusão social). A hu-
milhação repetitiva e de longa 
duração interfere na vida do 
profissional, comprometendo 
a identidade, a dignidade e 
as relações afetivas e sociais e 
gerando danos à saúde física 
e mental, que podem evoluir 
para a incapacidade de tra-
balhar, para o desemprego ou 
mesmo para a morte. 

Atenção! Situações isoladas 

podem causar dano moral, 
mas não necessariamente con-
figuram assédio moral. Para 
que o assédio seja caracteriza-
do, as agressões devem ocorrer 
repetidamente, por tempo 
prolongado, e com a intenção 
de prejudicar emocionalmente 
a vítima.

O TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) tem fixado inde-
nizações que, de maneira geral, 
variam de R$ 10 mil a R$ 50 
mil, a depender de cada caso. 

Atitudes mais frequentes a 
caracterizar o assédio moral: 
a) Retirar a autonomia do tra-
balhador ou contestar, a todo 

o momento, suas decisões; b) 
Sobrecarregá-lo com novas 
tarefas ou retirar o trabalho 
que habitualmente competia 
a ele executar, provocando a 
sensação de inutilidade e de 
incompetência; c) Ignorar a 
presença do assediado, diri-
gindo-se apenas aos demais 
trabalhadores;  d) Passar tare-
fas humilhantes; e) Gritar ou 
falar de forma desrespeitosa; e) 
Espalhar rumores ou divulgar 
boatos ofensivos a seu respeito; 
e tantas outras situações. 

Recomendamos acessar a 
cartilha do TST de prevenção 
ao assédio moral (tst.jus.br). 

ASSÉDIO MORAL OBRIGA A EMPRESA A PAGAR INDENIZAÇÃO
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A primeira parcela será 
paga em setembro e a se-
gunda, em janeiro de 2023. 
Os trabalhadores aprovaram 
ainda a contribuição nego-
cial. Quem se sindicalizar até 
o final de agosto fica isento 
da taxa.

O coordenador de área, 
Sebastião Gomes de Lima, o 
Tião, reforçou a importância 
da sindicalização. “Além dos 
benefícios aos sócios e seus 
dependentes, é fundamental 
reforçar as lutas em defesa 
dos trabalhadores. Temos 
uma Campanha Salarial em 
andamento e precisamos 
estar muito unidos e mo-
bilizados para conquistar 
avanços”, destacou. 

Comente este artigo. Envie um e-mail para juridico@smabc.org.br | Departamento Jurídico



quarta-feira, 20 de julho de 2022 .3

TRABALHADORES NA FRIS MOLDU CAR VÃO
RECEBER INDENIZAÇÃO APÓS 15 ANOS DE LUTA
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Em 2018 foi anunciada vitória na justiça, porém a liberação do 
montante para a efetivação dos pagamentos só ocorreu agora

A luta na justiça para chegar 
à vitória foi longa. Pas-
saram-se 15 anos até a 

assembleia da última sexta-feira, 
15, quando o Sindicato anunciou 
aos cerca de 300 trabalhadores o 
recebimento da indenização pela 
falência e fechamento da empresa 
Fris Moldu Car, em 2007. 

Em março de 2018 o Sindi-
cato realizou assembleia com os 
trabalhadores para anunciar a 
vitória judicial, porém a liberação 
do montante para a efetivação dos 
pagamentos só ocorreu neste ano. 

O processo judicial com 16 mil 
páginas vem sendo acompanhado 
de perto pelo departamento jurí-
dico do Sindicato, que representa 
393 trabalhadores. Foi resultado de 
muita luta daqueles que, apesar da 
demora, não deixaram de acreditar, 
como lembrou o secretário-geral 
do Sindicato, Claudionor Vieira. 

O dirigente citou o ditado “a 
justiça tarda, mas não falha”, po-
rém lembrou que no caso da Fris, 
a justiça tardou e também falhou 
em alguns momentos. “Sempre 
que acontece isso é com o povo 
mais pobre, seja numa questão 
trabalhista como essa ou em tan-
tas outras situações. O que não 
pode tardar nem falhar é a nossa 
esperança, nossa determinação 
de lutar e acreditar sempre. O 
mundo é de quem vai em frente e 
luta para conquistar, foi assim que 
chegamos a isso. Contem sempre 
com este Sindicato”. 

batalha está chegando ao fim. 
Agradeço a cada um que confiou 
no nosso trabalho”.

Trabalho árduo  
Durante todo esse período, 

de forma voluntária, os ex-CSEs 
Edison Ferreira da Costa e Da-
mião Ferreira Nunes estiveram 
à frente representando os traba-
lhadores e catalogaram todas as 
fichas que foram abandonadas 
pela direção da Fris. 

“Lá no início, se não tivésse-
mos tido o apoio daqueles que 
ficaram com a gente no acam-
pamento dia e noite debaixo de 

“O que não pode 
tardar nem 
falhar é a nossa 
esperança, 
nossa 
determinação 
de lutar e 
acreditar 
sempre”

“Hoje, após 
15 anos, essa 
batalha está 
chegando ao 
fim. Agradeço 
a cada um que 
confiou no 
nosso trabalho”

Trabalhadores 
e Sindicato juntos 

O coordenador de São Ber-
nardo, Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho, lembrou o histórico 
que levou à falência da empresa 
e destacou a determinação dos 
trabalhadores junto ao Sindicato. 

“Parabéns aos que acreditaram 
por todo esse tempo. A luta do 
Sindicato junto a vocês vem desde 
2003, quando a empresa começou 
a atrasar salários. Todo o processo 
trouxe muito sofrimento aos tra-
balhadores, mas acompanhamos 
tudo e estivemos juntos o tempo 
inteiro. Hoje, após 15 anos, essa 

sol, chuva e frio, não teríamos 
conseguido manter os equipa-
mentos dentro do prédio que se 
transformam agora em valores 
reais para que todos possam re-
ceber. Durante todo esse tempo, 
o que nós pudemos fazer foi feito 
com bastante amor e carinho. 
Essa luta mostra que não foi em 
vão. Que todos possam usufruir 
com bastante saúde os valores 
recebidos”, ressaltou Edison.

Histórico 
A falência da Fris foi de-

cretada em 2013. O imóvel e o 
maquinário foram leiloados em 
2015. Em 2007, quando a crise na 
empresa se agravou, os trabalha-
dores montaram acampamento 
na porta da fábrica para garantir 
que nada fosse retirado do local. 
Permaneceram lá por mais de 
dez meses.

Ao longo do processo, o juiz 
que cuidava do caso foi preso e 
condenado a oito anos de prisão 
por corrupção. 

Contato
Os trabalhadores na Fris que 

não compareceram à assembleia 
do dia 15 de julho ou não assina-
ram os documentos necessários, 
como a procuração atualizada, 
por exemplo, precisam entrar em 
contato com urgência pelo email: 
falenciafris@smabc.org.br. 
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• Fagner e Maycon treina-
ram normalmente e de-
vem ser escalados para a 
partida contra o Coritiba. 
Willian, recuperado do 
ombro, também retorna. 

Tribuna Esportiva

COPA DO BRASIL
Hoje – 20h30

Internacional x São Paulo
Porto Alegre (RS)

Hoje – 21h30

Corinthians x Coritiba
Neo Química Arena

Hoje – 21h30

Santos x Botafogo
Vila Belmiro

x

x

x
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4º Festival Rock 
ABC balança 

o concreto na 
Praça da Moça

Com shows da banda Plebe 
Rude, Bluemore, Atropelo e Kan-
dahara, a 4ª edição do Festival Rock 
ABC agitou a Praça da Moça, em 
Diadema, no último sábado, 16, em 
comemoração ao Dia Mundial do 
Rock, 13 de julho. 

O evento, realizado pelos Meta-
lúrgicos do ABC em parceria com 
a Prefeitura de Diadema, marcou 
o retorno do público, após duas 
edições em formato virtual. 

O secretário-geral do Sindica-
to, Claudionor Vieira, reforçou a 
importância das lutas. “A luta do 
Sindicato sempre foi e continua 
sendo em defesa das liberdades, da 
democracia, da justiça social, por 
direitos, empregos e pela cultura, 
que vêm sendo constantemente 
atacados por esse governo”, disse. 

A apresentação do evento foi 
feita pela CSE na Mercedes e secre-
tário-geral da FEM/CUT (Federa-
ção Estadual dos Metalúrgicos da 
CUT), Ângelo Máximo de Oliveira 
Pinho, o Max. “Pela conjuntura de 
fascismo e ódio incentivados pelo 
atual governo, o Sindicato passou 
a organizar o festival em 2019 para 
dialogar sobre os ataques à cultura 
e mandar o recado de que é preciso 
resistir. O rock sempre foi contes-
tador e uma grande frente de resis-
tência contra a ditadura”, afirmou.  

Também participaram o prefeito 
de Diadema, José de Filippi Júnior, 
e o secretário de Cultura, Deivid 
Couto. O prefeito agradeceu a 
parceria com o Sindicato e parabe-
nizou os quatro mil servidores na 
Secretaria de Saúde que vacinaram 
quase toda a população do municí-
pio com as quatro doses.  

“Esses servidores trabalharam 
com muita dedicação para hoje 
podermos voltar a nos reunir, nos 
manifestar na praça e curtir música. 
Queremos trazer para Diadema 
sempre música da melhor qualidade”.

Os shows podem ser conferidos 
pelo canal do YouTube do Sindicato. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DOS EX-TRABALHADORES 
DAS EMPRESAS DO GRUPO 
KARMANN GHIA, AUTOMÓ-
VEIS, CONJUNTOS E SISTEMAS 
LTDA.

O SINDICATO DOS META-
LÚRGICOS DO ABC convoca 
os ex-trabalhadores das empresas 
do grupo KARMANN GHIA, 
AUTOMÓVEIS, CONJUNTOS E 
SISTEMAS LTDA, representados 
nos processos movidos por esta 
entidade sindical, a participarem 
da Assembleia Específica, que será 
realizada no dia 23 (vinte e três) do 
mês de julho de 2022 (sábado), às 
9 (nove) horas da manhã, na sede 
do sindicato à Rua João Basso 231, 
Centro, São Bernardo do Campo. 
A ordem do dia será a seguinte: a) 
Informações sobre o andamento 
do processo principal de falência e 
seus acessórios; b) outros assuntos. 
Solicitamos que compareçam mu-
nidos dos seguintes documentos 
(originais): RG, CPF e COMPRO-
VANTE DE ENDEREÇO ATUA-
LIZADO. Informamos, ainda, que 
seu comparecimento é de grande 
importância para regularização e 
recadastramentos. Na impossibi-
lidade de comparecimento na data 
designada, entrar em contato pelo 
e-mail: falenciakarmannghia@
smabc.org.br.


