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Sindicato encaminhou denúncias de assédio eleitoral ao MPT (Ministério 
Público do Trabalho), que notificou as empresas Toledo do Brasil e 

Esperança Indústria e Comércio de Forjados, em São Bernardo. 

O PATRÃO NÃO É DONO DO SEU VOTO
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Passe livre SP
Em São Paulo, 
após pressão 
de mais de 200 
entidades e de 
ação judicial do 
Ministério Públi-
co e da Defen-
soria Pública, o 
prefeito Ricardo 
Nunes (PDSB), 
confirmou a libe-
ração do passe 
livre no transpor-
te público para 
o segundo turno 
das eleições, 
neste domingo, 
30. 

Passe livre ABC
No ABC, confir-
maram o passe 
livre para do-
mingo as cida-
des de Diadema, 
Mauá, Ribeirão 
Pires e Rio Gran-
de da Serra. 
Santo André, 
São Bernardo 
e São Caetano 
não terão gratui-
dade no trans-
porte no dia da 
eleição.

Licença maternidade
O STF decidiu 
que o início da 
licença materni-
dade e do salá-
rio maternidade 
deve começar 
quando houver 
a alta da mãe 
ou do bebê, o 
que ocorrer por 
último. A medida 
beneficia mães 
que se deses-
peravam com o 
fim da licença, 
muitas vezes, 
antes de o bebê 
ter alta.
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Notas e recados

A AMA-ABC (As-
sociação dos Me-
talúrgicos Apo-

sentados do ABC) convida 
para assembleia na próxi-
ma sexta-feira, 28, às 14h, 
na sede da Associação (Rua 
José Bonifácio, 731, ao lado 
do Sindicato). A atividade 
será em comemoração 
aos 44 anos da entidade, 
fundada em 18 de outubro 
de 1978. 

Participam do evento, 
o diretor administrativo 
do Sindicato, Wellington 
Messias Damasceno, e o 
coordenador da Regional 
Ribeirão Pires e Rio Gran-
de da Serra, Marcos Paulo 
Lourenço, o Marquinhos. 

O presidente da Asso-
ciação, Wilson Roberto 
Ribeiro, convidou todos 
a participarem e criticou 
a medida anunciada pelo 
ministro da Economia do 
governo Bolsonaro, Paulo 
Guedes, de retirar a reposi-
ção da inflação dos salários 
mínimos e aposentadorias. 

“Não podemos deixar 
que isso aconteça, hoje são 
10 milhões de desemprega-
dos e muitos filhos e netos 
estão indo morar com os 
aposentados para ter um 
sustento. Estamos vivendo 

a alta da inflação e com isso a miséria vai 
aumentar no país. Somos 36 milhões de 
aposentados e 28 milhões ganham um salá-
rio mínimo e essa é mais uma pedrada que 
o governo Bolsonaro quer dar nos aposen-
tados. Dia 30 é hora de dar um basta nisso”. 

Histórico 
A AMA-ABC foi fundada em 18 de 

outubro de 1978 pelo então presidente 
do Sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Segundo Wilson, a entidade foi criada 
porque o então governo militar não 
queria pagar o 13º dos aposentados. Foi 
nesse movimento de luta vitoriosa que 
surgiu a Associação dos Aposentados. 

AMA-ABC convida para assembleia comemorativa aos 44 anos da entidade

Atividade 
será na sexta-

feira, às 14h, 
na sede da 

Associação dos 
Metalúrgicos 
Aposentados 

do ABC

Roda de conversa sobre saúde da mulher é hoje

Atividade 
integra o 
Outubro 

Rosa, mês de 
prevenção e 
combate ao 

câncer de 
mama

A C omissão das 
Metalúrgicas do 
ABC convida to-

das as companheiras da 
base e também de outras 
categorias a participarem 
de atividade hoje, às 10h, 
no Sindicato, sobre saúde 
integral da mulher. A 
roda de conversa integra 
o Outubro Rosa, mês de 
prevenção e combate ao 
câncer de mama, e será 
um momento de tirar 
dúvidas das trabalha-
doras sobre saúde da 
mulher. 

Participa da atividade 
Maria Claudia Vilela, 
enfermeira especialista 
em saúde da família e 
saúde pública, diretora 
geral do Quarteirão da 
Saúde e coordenadora da 
Atenção Especializada 
em Diadema. 

A AMA-ABC oferece aos associados: 

• Aula de música, teclado, violão, gui-
tarra e viola (para sócios e não sócios)
• Aula de dança de salão a preço po-
pular (para sócios e não sócios)
• Passeio turístico
• Plano de saúde (para sócios e de-
pendentes) 
• Imposto de renda
• Venda de jazigos e plano funerários
• Departamento jurídico

Para mais informações: 4127-2588. 
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As denúncias recebi-
das pelo Sindicato por 
trabalhadores que so-

freram assédio eleitoral foram 
encaminhadas ao MPT (Minis-
tério Público do Trabalho) na 
última quinta-feira, 20. No dia 
seguinte, o órgão notificou as 
empresas Toledo do Brasil e Es-
perança Indústria e Comércio 
de Forjados, em São Bernardo, 
que juntas empregam cerca de 
900 pessoas, a cessarem o assé-
dio, além da comprovação de 
que pararam com as práticas e 
que deram ampla publicidade 
aos trabalhadores sobre a no-
tificação. 

Nos dois casos, os patrões 
pressionaram os trabalhadores 
a votarem em determinados 
candidatos, inclusive na empre-
sa Esperança foi feito material 
impresso com nome e número 
dos candidatos a governador e 
a presidente da República suge-
ridos pelo patrão. 

O diretor executivo do Sindi-
cato, Luiz Carlos da Silva Dias, o 
Luizão, reforçou a importância 
de denunciar o crime para que 
providências sejam tomadas de 
maneira ágil. 

“O voto é livre e secreto. 
Qualquer tentativa de intimi-
dação ou coação por parte do 
empregador deve ser denun-
ciada imediatamente”, destacou. 

“O canal de comunicação do 
Sindicato continua aberto para 
o recebimento de denúncias e 
os dirigentes pelas fábricas estão 
acompanhando diariamente 

APÓS DENÚNCIAS, MPT NOTIFICA EMPRESAS POR 
ASSÉDIO ELEITORAL

Sindicato encaminhou as denúncias na quinta-feira e, no dia seguinte, o MPT notificou 
a Toledo do Brasil e a Esperança Indústria e Comércio de Forjados, em São Bernardo. 

“O voto é livre 
e secreto. 
Qualquer 

tentativa de 
intimidação 

ou coação 
por parte do 
empregador 

deve ser 
denunciada 

imediatamente”

“O canal de 
comunicação 
do Sindicato 
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aberto para o 

recebimento de 
denúncias e os 

dirigentes pelas 
fábricas estão 

acompanhando 
diariamente a 

situação”

a situação. Se você conhece 
alguém que sofreu assédio e 
trabalha em empresas que não 
sejam metalúrgicas, também 
pode denunciar para que o 
Sindicato encaminhe ao MPT”, 
explicou. 

Notificação 
A recomendação encami-

nhada pelo MPT às empresas 
lembra que a Constituição 

Federal prevê a liberdade 
de consciência, expressão e 
orientação política, protegen-
do o livre exercício da cidada-
nia, por meio do voto direto e 
secreto. 

Também cita a Convenção 
190 da OIT (Organização In-
ternacional do Trabalho), que 
reconhece que a violência e o 
assédio no mundo do traba-
lho constituem violações ou 
abusos aos direitos humanos, 
inaceitáveis e incompatíveis 
com o trabalho decente. 

Pelo país
Até sábado, o MPT tinha 

recebido 1.176 denúncias em 
todo o país de patrões que 
tentam forçar trabalhadores a 
votar em seu candidato. Desse 
total, 312 foram registradas na 
página da CUT. Nas eleições 
de 2018, foram 98 casos. 

Entre os casos estão ame-
aças de demissão e de fecha-
mento da empresa se Lula 
vencer, constrangimento de 
trabalhadores, oferecimento de 
benefícios e compra de votos. 

Voto é livre
O voto é livre e secreto. 

Não ceda às pressões dos pa-
trões, não aceite que alguém 
exija prova do seu voto. Não 
filme ou fotografe o seu voto, 
a Justiça Eleitoral proíbe essa 
prática e isso garante o sigilo 
das urnas eletrônicas. 

Coação eleitoral é crime, a 
empresa e o responsável pelo 
assédio podem ser punidos, 
inclusive criminalmente. 

Denuncie
O Sindicato disponibiliza 

o WhatsApp (11) 91737-7029 
para receber denúncias, que 
serão encaminhadas ao MPT 
de forma sigilosa. 

Outros meios são fazer a 
denúncia pelo portal da CUT 
(cut.org.br), pela plataforma 
lançada pelas centrais sindi-
cais (assedioeleitoralecrime.
com.br) ou diretamente pelo 
site do MPT (mpt.mp.br). 

Imagens, e-mails ou teste-
munhas que ajudem a com-
provar o assédio e/ou ameaça 
são importantes.  
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DENUNCIE AO SINDICATO! 
ASSÉDIO ELEITORAL É CRIME!

(11) 91737-7029



LIBERTADORES 
FEMININA

Hoje – 19h

Palmeiras x América de Cali
Equador

• O Corinthians encara 
o duelo de hoje como 
crucial, já que o Flumi-
nense tem dois pontos 
a menos,  55, e es tá 
logo atrás na tabela. 

• Sem Yuri Alberto, sus-
penso, o Corinthians 
tem a opção de mexer 
no esquema e escalar 
um volante a mais, com 
Maycon, Róger Guedes 
e Mateus Vital. 

• O Pa lme i ra s ,  e s t r e -
ante na Libertadores 
feminina,  conta com 
a experiência da de-
fensora Pol iana, que 
tenta o quinto título na 
carreira. 
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Tribuna Esportiva
fotos: divulgação

Dirigentes 
entregaram 
a edição 
comemorativa 
aos 40 anos da 
representação, 
completados 
ontem

Di r e t o r e s  d a 
Executiva do 
Sindicato e di-

rigentes da Comissão 
de Fábrica na Volks 
estiveram na tarde de 
ontem na portaria da 
montadora, em São 
Bernardo, dialogando 
com os trabalhadores 
e entregando a edição 
da Tribuna que conta 
a história e a trajetória 
de luta e resistência dos 
trabalhadores nos 40 
anos da Comissão de 
Fábrica. 

O diretor adminis-
trativo do Sindicato e 
CSE na Volks, Wellin-
gton Messias Damasce-
no, ressaltou o papel da 

Comissão de Fábrica. 
“Ao longo dos 40 

anos, a Comissão de 
Fábrica foi extrema-

mente importante para 
a organização interna 
dos trabalhadores. Isso 
fica claro com o respei-

Diretoria do Sindicato e Comissão de Fábrica 
fazem Tribuna na mão na Volks

BRASILEIRÃO 
Hoje – 21h45

Corinthians x Fluminense 
Neo Química Arena

x

x

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA HERAEUS ELECTRO-NITE INSTRUMENTOS LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa HERAEUS ELECTRO-NITE INSTRUMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 

48.083.919/0001-12, com endereço na R. Blindex, 134 – Piraporinha, Diadema – SP, 09950-080, a participarem da assembleia específica presencial, que será realizada, nas dependências da empresa, 
no dia 03 (três) de novembro de 2022, quinta-feira, às 08 horas da manhã. 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, 25 de outubro de 2022. Moisés Selerges 
Júnior. Presidente.”

to e o sentimento de 
pertencimento que a 
companheirada na fá-
brica tem e nos mostra 
toda vez que estamos 
nas áreas e também na 
portaria entregando 
materiais como a Tri-
buna”, contou. 

“A Comissão de Fá-
brica e o CSE são o 
Sindicato no chão de 
fábrica, discutem os 
problemas internos, 
mas atuam também 
para melhorar a vida 
dos trabalhadores na 
sociedade, naquilo que 
impacta o dia a dia dos 
trabalhadores e de suas 
famílias”, afirmou. 

A posse da primei-
ra Comissão ocorreu 
em 25 de outubro de 
1982, conquista históri-
ca após um processo de 
luta dos trabalhadores, 
já que no ano anterior 
a empresa buscou en-
fraquecer o Sindicato 
com a criação de uma 
Comissão de Represen-
tantes independente. 
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