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Medidas Provisórias 
prejudicam a obtenção 

do auxílio-acidente e 
possibilitam a extensão 
da jornada de trabalho 

sem pagamento das horas. 

CONGRESSO APROVA MEDIDAS QUE 
ATACAM DIREITOS DOS TRABALHADORES 
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Luta contra fake news
O TSE mandou retirar das re-
des o vídeo em que Bolsonaro 
apresenta diversas mentiras 
sobre urnas em conversa com 
embaixadores, em 18/07, no 
Palácio da Alvorada. 

Petrobras aos acionistas 
Combustíveis caros com inves-
timentos baixos tornaram a 
Petrobras a empresa do mundo 
que mais distribuiu dividendos 
a seus acionistas no segundo 
trimestre deste ano. 

Falta sangue
A Colsan alerta para a baixa 
nos estoques de sangue na 
região do ABC. A capacidade 
atual está em 63%, o que da-
ria apenas para os próximos 
12 dias.

Ações trabalhistas
O Walmart no Rio Grande do 
Sul foi condenado a pagar R$ 
150 mil por danos morais coleti-
vos por uma série de atrasos no 
pagamento de salários e outras 
irregularidades. 
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Notas e recados

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA HAENKE TUBOS FLEXIVEIS LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa HAENKE TUBOS FLEXIVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 55.140.099/0001-19, com 

endereço na R. João Corrêa de Sá, 97 – Vila Nogueira, Diadema – SP, 09960-320, a participarem da Assembléia Específica, que será realizada, nas dependências da empresa, no dia 26 (vinte e seis) de 
agosto de 2022, sexta-feira, às 07 horas da manhã. A assembléia, que será presencial, 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: a) participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) 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; c) autorização para a diretoria celebrar o 
respectivo acordo coletivo de trabalho e/ou aditamento; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema – SP, 22 de agosto de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

Neste próximo domingo, 
28 de agosto, é a data de fun-
dação da CUT, que chega aos 
seus 39 anos de existência 
com um caminho de muitas 
lutas e conquistas em defesa 
da classe trabalhadora. 

Fundada em São Bernar-
do do Campo, nos galpões 
do antigo estúdio de cinema 
Vera Cruz, num momento 
em que a classe trabalhadora 
em todo o país se mobilizava 
para conquistar melhores 
salários e condições de traba-
lho, depois de seguidos anos 
de arrocho salarial e explo-

ração intensiva do trabalho, 
que levou o Brasil a ostentar a 
triste marca de país recordis-
ta em acidentes de trabalho. 

Ao mesmo tempo, traba-
lhadores e trabalhadoras li-
derados pela CUT tomavam 
as ruas e praças para com-
bater a ditadura e lutar pela 
redemocratização do nosso 
país, que já vivia quase duas 
décadas de regime militar. 
Assim foi na campanha pe-
las “Diretas Já” em 1984, na 
convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte em 
1985 e nos seus 20 meses de 

trabalho até a promulgação 
da nova Constituição em 
outubro de 1988. 

A CUT também teve um 
papel fundamental no for-
talecimento da democracia 
nas entidades sindicais e 
nos locais de trabalho dando 
dinamismo ao sindicalismo 
brasileiro que foi se tornan-
do, cada vez mais, protago-
nista dos grandes momentos 
da história política do nosso 
país nas últimas décadas.

Desde a sua fundação, o 
sindicalismo-CUT continua 
sendo símbolo de combativi-

dade sindical. No atual mo-
mento em que a população 
brasileira sofre duramente 
com o desemprego, com o 
flagelo da fome, da alta do 
custo de vida, a CUT tem 
sido um farol de resistência, 
liderando as lutas em defesa 
da vida, do emprego, da ge-
ração de renda, da dignidade 
do trabalho e, sobretudo, 
por uma democracia ver-
dadeiramente ancorada na 
soberania popular que seja 
capaz de reconstruir a nação 
brasileira em consonância 
com os anseios do seu povo. 
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Os trabalhadores na Tole-
do, em São Bernardo, arreca-
daram quase meia tonelada 
de alimentos não-perecíveis 

e a empresa complementou a 
doação, o que totalizou uma 
tonelada de alimentos para 
destinar a pessoas que estão 

passando por necessidades. 
O coordenador de área de 

São Bernardo, Sebastião Go-
mes de Lima, o Tião, reforçou 

Trabalhadores e empresa Toledo 
arrecadam uma tonelada de alimentos 

a importância da solidarieda-
de. “A fome e a miséria têm 
aumentado no nosso país e 
ajudar o próximo é essencial. 
Em nome do Sindicato e 
também das pessoas que vão 
receber as doações agradeço 
o esforço dos trabalhadores, 
dos CSEs e da empresa pela 
arrecadação”, afirmou. 

O CSE na Toledo Danilo 
Silva Brito também agradeceu 
a todos e todas que participa-
ram da campanha de solida-
riedade. 

“Os trabalhadores na Tole-
do se prontificaram a tirar um 
pouco do seu sustento para 
ajudar quem mais precisa nes-
te momento e a empresa com-
pletou para que chegássemos 
a uma tonelada de alimentos. 
Gratidão, com um pouco 
de cada um conseguimos 
transformar em um montão e 
contribuir para alcançar essa 
arrecadação”, reforçou. 
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“Mesmo que 
você tenha 

conquistado o 
auxílio-acidente 

por vias 
administrativas 
e até judiciais, 

o governo pode 
lhe convocar 

para uma 
nova avaliação 

e cortar o 
benefício”

“A medida do 
teletrabalho só 

foi discutida 
atendendo às 

orientações 
patronais, não 

foi discutida 
com os 

trabalhadores”

Desde o golpe em 2016, 
os governos vêm tra-
balhando para retirar 

direitos dos trabalhadores. A 
Câmara e o Senado aprovaram, 
na primeira semana de agosto, 
Medidas Provisórias sobre tra-
balho e previdência com pontos 
que prejudicam os trabalhadores. 
As emendas e os destaques apre-
sentados pela oposição foram 
rejeitados durante a tramitação e 
a votação. Até o fechamento desta 
edição, as MPs ainda não tinham 
sido sancionadas pelo presidente 
da República. 

No último dia 3 foi aprovada a 
MP 1113 que promove mudanças 
no modelo de análise de pedidos 
de benefícios ao INSS.  O diretor 
executivo do Sindicato, Luiz Car-
los da Silva Dias, o Luizão, avalia 
que essa é a mais prejudicial aos 
trabalhadores.  

“Com o agora Projeto de Lei, 
mesmo que você tenha conquis-
tado o auxílio-acidente por vias 
administrativas e até judiciais, o 
governo pode lhe convocar para 
uma nova avaliação e cortar o 
benefício. Na nossa avaliação isso 
é inconstitucional, é prejudicial 
ao trabalhador uma vez que já foi 
confirmada de maneira definitiva 
a sua incapacidade parcial ou total 
para exercer a função”. 

Confira algumas das prin-
cipais mudanças 

• Substituição da perícia pre-
sencial pela análise documental 
e remota, incluindo atestados e 
laudos médicos, para concessão 

CONGRESSO APROVA MEDIDAS PROVISÓRIAS QUE
 RETIRAM DIREITOS E PREJUDICAM OS TRABALHADORES

Entre as principais estão a 1108 que estabelece novas regras para o trabalho remoto 
e a 1113 que determina perícia documental e remota e pente fino para o auxílio-acidente

ou não dos auxílios por incapaci-
dade temporária.  

• Estende a possibilidade de 
análise apenas documental às 
perícias de revisão a que devem se 
submeter aqueles já beneficiários 
desse auxílio e do Auxílio-Aci-
dente ou da aposentadoria por 
incapacidade permanente (antiga 
aposentadoria por invalidez). 

• Permissão para realização de 
perícia médica de forma remota. 

• Segundo aprovado pelo Con-
gresso, as condições para essas 
mudanças ainda precisam ser 
regulamentadas pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência. 

MP 1108 - teletrabalho ou 
trabalho remoto 

Também no dia 3 deste mês 
foi aprovada a MP 1108 que re-
gulamenta o teletrabalho e altera 
regras do auxílio-alimentação.  O 
parecer define teletrabalho ou tra-
balho remoto como a prestação de 
serviço fora das dependências da 
empresa. Ainda que o trabalhador 
compareça todos os dias ao seu 
local de trabalho, isso não desca-
racteriza o trabalho remoto. Pela 
MP, o trabalho externo também 
não é caracterizado como tele-
trabalho. A prestação de serviços 
nessa modalidade deverá constar 
expressamente do contrato indi-
vidual de trabalho. 

“A medida do teletrabalho só 
foi discutida atendendo às orien-
tações patronais, não foi discutida 
com os trabalhadores. Foi aprova-
da a toque de caixa a pedido do se-
tor empresarial. Questões básicas 
para os trabalhadores não foram 
discutidas”, ressaltou Luizão.

Trabalho fora de hora sem 
pagamento de hora extra

Uma das novas regras incluí-
das na CLT é que os empregado-
res são dispensados de controlar 
o número de horas trabalhadas 
por trabalhadores contratados por 
produção ou tarefa. 

A CUT analisa que ela pode 
ser prejudicial, já que o traba-

lhador tem de entregar o que foi 
pedido pelo patrão, indepen-
dentemente se isso implica em 
trabalhar a noite ou nos finais de 
semana, já que o prazo dado pode 
ser impossível de ser cumprido em 
oito horas diárias de trabalho. E 
mesmo trabalhando fora do ho-
rário do expediente, o trabalhador 
não vai receber hora extra.

Outra regra que acende o aler-
ta é que o uso de infraestrutura e 
ferramentas digitais pelo trabalha-
dor fora da jornada não constitui 
tempo à disposição, regime de 
prontidão ou de sobreaviso, exceto 
se houver acordo. 

A MP não esclarece quem arca 
com os custos da infraestrutura 
necessária, como internet, com-
putador, móveis, por exemplo, 
apenas afirma que isso deve ser 
previsto em contrato por escrito 
entre trabalhador e patrão. 

Acordo individual
Um dos principais pontos que 

preocupa os sindicatos é que a lei 
permite ainda o acordo individual 
para o teletrabalho. Sem apoio 
dos sindicatos para que o acordo 
seja coletivo, o que dá mais força 
na hora de exigir direitos, o tra-
balhador poderá ser pressionado 
pelo patrão a aceitar redução de 
direitos. 

Com informações da CUT e da 
assessoria jurídica do Sindicato. 
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO
Amanhã – 19h

Fluminense x Palmeiras
Maracanã

Domingo – 16h

São Paulo x Fortaleza 
Morumbi

Domingo – 18h

Cuiabá x Santos 
Cuiabá (MT)

Segunda – 21h30

Corinthians x Bragantino
Neo Química Arena

BRASILEIRÃO 
FEMININO
Amanhã – 14h

Corinthians x Palmeiras
Neo Química Arena

Domingo – 11h

Internacional x São Paulo
Porto Alegre (RS)

COPA PAULISTA
Amanhã – 15h

São Caetano x Água Santa
Anacleto Campanella

Amanhã – 15h

EC São Bernardo x Portuguesa
Bruno José Daniel 

Livro

Quatro 
décadas 
com LuLa

A AMA-ABC (Associação dos Meta-
lúrgicos Aposentados do ABC) convida para o 
lançamento do livro “Quatro décadas com Lula: 
O poder de andar junto”, de Clara Ant, hoje, a 
partir das 14h, na sede da Associação. Rua José 
Bonifácio, 731, Centro, São Bernardo. 

Clara Ant foi fundadora e uma das pri-
meiras mulheres dirigentes da CUT, participou 
da construção do PT, foi deputada estadual por 
SP, assessora especial de Lula na presidência da 
República e diretora do Instituto Lula, no qual 
é conselheira atualmente. 

No livro, da Autêntica Editora, a autora 
conta como conheceu Lula, ainda na década de 
1970, e sobre os caminhos que trilharam juntos 
em prol da liberdade, da autonomia sindical e 
contra as leis de arrocho salarial. A obra foi lan-
çada em atividade no Sindicato no último dia 5. 

Sarau

Prosa de Peão
Os ex-integrantes da Comissão de Fábri-

ca na Atlas Copco, Jerônimo de Almeida Neto 
e Nelson Hipólito da Silva, convidam para o 
sarau Nacede, onde vão falar sobre seus livros, 
com destaque para o lançamento recente “Onde 
vamos trabalhar”, que trata as transformações no 
mundo do trabalho, e o “Prosa de Peão”, com 
relato de vivências no chão de fábrica com uma 
dose de humor. 

É organizado pela Editora Coopacesso 
(Cooperativa Acesso Cultural Educacional Sus-
tentável Solidária). Hoje, às 19h30, em sistema 
híbrido. Presencial na Av. Queirós Filho, 2.690, 
Santo André, com agendamento pelo (11) 9 
9587-8835, e transmissão ao vivo pela página 
facebook.com/coopacesso. Mais informações 
pelo WhatsApp (11) 91117-6274. 
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divuLgue 
seu evento 
ou arte na 

tribuna

Quem escreve poemas 
ou desenha e quer ter 
seu trabalho publicado 
na edição de sexta-feira 
também pode entrar em 
contato ou procurar o 
representante na fábrica. 

Envie nome, empresa em que 
atua, tipo de apresentação 

cultural, local, data, horário, 
preço do ingresso e imagem de 

divulgação do seu evento para

WhatsaPP: 99965-9532


