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Em toda região, serão pagos R$ 3,9 
bilhões a trabalhadores, aposentados e 

pensionistas da Previdência Social. 

PAGAMENTO DO PAGAMENTO DO 
13º SALÁRIO DOS 13º SALÁRIO DOS 

METALÚRGICOS METALÚRGICOS 
DO ABC COLOCA DO ABC COLOCA 

R$ 430,8 R$ 430,8 
MILHÕES NA MILHÕES NA 

ECONOMIAECONOMIA
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Articulação de golpe
O PT protocolou 
no STF uma notí-
cia-crime contra 
o ministro do TCU 
Augusto Nardes 
em que pede seu 
imediato afasta-
mento e instau-
ração de investi-
gação por crimes 
após o vazamento 
de um áudio em 
que o ministro 
supostamente arti-
cula para impedir 
a posse do presi-
dente eleito Lula.

Esclarecimento 
sobre urnas 

TRE-SP realizou 
mais uma etapa 
de retirada, para 
descarte, de ur-
nas eletrônicas 
de modelo 2009, 
consideradas ob-
soletas. Isso fez 
com que redes so-
ciais promovessem 
mais especulações 
para provocar 
dúvidas sobre o 
processo eleitoral. 
Mas as urnas 
retiradas agora 
não foram usadas 
neste ano. 

Ações por racismo
Ações por racismo 
na Justiça do Tra-
balho ultrapassam 
22 mil e valores 
somam R$ 4 bi. 
Número de ações 
por injúria racial 
aumenta desde 
2018. São Paulo 
e Rio Grande 
do Sul são os 
estados com os 
maiores números 
de denúncias 
trabalhistas. 
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O TST (Tribunal Su-
perior do Trabalho) fixou 
em R$ 50 mil o valor da 
reparação devida por uma 
empresa de turismo do Pa-
raná a uma trabalhadora, 
em razão de ter sofrido in-
júria racial e assédio moral 
no seu serviço. 

Na ação, ela informou 
que trabalhou por mais de 
seis anos na empresa e, nes-
te período, fora submetida 
a assédio moral, com a im-
posição de metas absurdas, 
rígido controle do tempo e 
muita pressão psicológica. 
Segundo seu relato, ela não 

podia usar o celular no 
trabalho e, quando teve de 
atender uma ligação sobre 
a morte de um parente, foi 
repreendida aos gritos na 
frente dos colegas. Além 
disto, quando estava grá-
vida, não permitiam que 
enchesse sua garrafa de 
água ou fizesse lanches na 
cozinha da empresa.

Uma das testemunhas 
afirmou, em seu depoi-
mento, que, após a gra-
videz, a chefe passara a 
“pegar no pé" da trabalha-
dora e, entre outros fatos, 
teria feito um comentário 

racista ao vê-la comer ba-
nana, diante de cerca de 30 
pessoas do setor. A equipe 
também já havia relatado à 
matriz da empresa, em São 
Paulo, casos de grosseria e 
de homofobia envolvendo 
a chefe. 

A Justiça do Trabalho 
concluiu que havia discri-
minação no serviço por gê-
nero e as provas revelaram 
um ambiente de opressão. 
O comportamento da che-
fia era contumaz, confi-
gurando um ambiente de 
trabalho hostil, em detri-
mento do bem-estar físico 

e mental.
Para o TST, houve vio-

lação da honra subjetiva da 
trabalhadora. Diante dos 
princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade e 
levando em consideração a 
extensão do dano, a culpa e 
a capacidade financeira da 
empresa (cujo capital social 
é de R$ 5 milhões), além da 
necessidade de atender à 
função social e preventiva 
da indenização, a Justiça 
do Trabalho decidiu es-
tabelecer a condenação 
de R$ 50 mil em favor da 
trabalhadora. 

TRABALHADORA OBTÉM INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL E INJÚRIA RACIAL

Sindicato sedia feira de economia solidária amanhã e sexta

Serão 
comercializados 

artesanatos 
e produtos da 

agricultura 
familiar

A Sede recebe a feira 
de economia so-
lidária, com dois 

dias de exposição para 
que os trabalhadores e a 
comunidade possam co-
nhecer e adquirir produtos 
artesanais e da agricultura 
familiar. Amanhã, das 10h 
às 14h, e na sexta-feira, das 
10h às 16h, no Sindicato 
(Rua João Basso, 231, Cen-
tro, São Bernardo). 

O vice-presidente dos 
Metalúrgicos do ABC e 
diretor institucional da 
Unisol-SP (Unisol (Cen-
tral de Cooperativas e 
Empreendimentos Solidá-
rios de São Paulo), Carlos 
Caramelo, destacou a im-
portância de incentivar os 
empreendedores e outros 
modelos de produção. 

“A ideia dessa feira 
é aproximar as pautas 
da economia solidária 
da sociedade. Além da 
alimentação saudável e 
do consumo consciente, 
queremos e precisamos 
debater a produção e a 
organização dos traba-

adonis guerra 

lhadores por meio da 
autogestão e do coopera-
tivismo”, afirmou. 

O dirigente explicou 
que a feira será realizada 
em outros locais e com 
mais parceiros. “Precisa-
mos estar mais solidários 
em todos os aspectos, nos 
fortalecendo e nos unindo 
contra o modelo predató-

rio, exclusivo e exploratório 
do capitalismo”, ressaltou. 

Na feira serão comer-
cializados produtos vindos 
da comunidade quilombo-
la e da agricultura familiar 
do Vale do Ribeira e de 
outras regiões. Entre os 
produtos estão artesa-
natos, livros, verduras, 
folhas, banana, palmito, 

mandioca e farinha. 
A organização é dos 

Metalúrgicos do ABC, 
Unisol-SP, Rede de Eco-
nomia Solidária e Alter-
nativa, Fórum Regional 
de Economia Solidária 
do ABCDMRR, Cooper 
Central VR, Central de 
Movimentos Populares e 
MST.
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Os pagamentos do 13º 
salário dos trabalhadores 
da base dos Metalúrgicos 

do ABC vão injetar R$ R$ 430,8 
milhões em recursos na economia 
da região do Grande ABC, neste 
ano. Os números foram estimados 
pela Subseção do Dieese (Depar-
tamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos) 
no Sindicato. 

A base é composta por 71,4 
mil trabalhadores, com vínculo 
nas indústrias de São Bernardo do 
Campo, Diadema, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra, e rendi-
mento médio mensal de R$ 6.031. 
Embora a categoria represente 
5,5% do total de trabalhadores que 
deverão receber algum abono de 
final de ano na região, os recur-
sos recebidos pelos metalúrgicos 
representam 11,1% do montante 
previsto para 2022.

Direito sagrado para a classe 
trabalhadora

O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, destacou a im-
portância dos recursos relativos ao 
13º salário e que a categoria conti-
nua exercendo forte influência na 
economia regional. 

“São valores que serão incor-
porados à economia da região e 
com este dinheiro os trabalha-
dores consomem, pagam suas 

13º SALÁRIO DOS METALÚRGICOS DO ABC VAI INJETAR 
R$ 430,8 MILHÕES NA ECONOMIA DA REGIÃO

Em toda a região, cerca de 1,3 milhão de trabalhadores, aposentados e 
pensionistas devem receber R$ 3,9 bilhões

“É um 
montante 
essencial 
para o 
comércio, 
serviço e 
indústria. 
Isso faz 
com que a 
economia se 
movimente”

“O 13º é 
sagrado 
para a classe 
trabalhadora, 
ninguém 
acaba com 
ele”

dívidas e têm acesso ao crédito, 
que tanto falta no país. O 13° 
é um direito importantíssimo 
conquistado pelos trabalhadores 
que o governo atual e a reforma 
Trabalhista tentaram retirar. Esse 
dinheiro é fundamental não só 
para os metalúrgicos do ABC, 
mas para nossa região como um 
todo”, afirmou. 

“É um montante essencial para 
o comércio, serviço e indústria. 

Isso faz com que a economia se 
movimente, que é o que o Sindi-
cato sempre defendeu: coloque 
dinheiro no bolso do trabalhador 
que ele fará a economia girar, 
com geração de mais empregos 
e consumo. O 13º é sagrado para 
a classe trabalhadora, ninguém 
acaba com ele”, reforçou. 

Recursos totais no ABC
A subseção do Dieese tam-

bém estimou o valor total em 
recursos do 13º salário que serão 
destinados à região pelos diversos 
setores da economia. Em 2022, 
devem representar R$ 3,9 bilhões 
na economia regional, divididos 
em R$ 2,7 bilhões provenientes 
dos trabalhadores com carteira 
assinada e R$ 1,2 bilhão dos 
aposentados e pensionistas da 
Previdência Social.

Cerca de 1,3 milhão de tra-
balhadores serão beneficiados 
com o pagamento do 13º salário, 
composto por 792 mil trabalha-
dores com carteira assinada e 510 
mil beneficiários da Previdência 
Social. Seus rendimentos foram 
estimados a partir da variação 
média do INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) entre 
janeiro e setembro de 2022 sobre 
igual período de 2021.

O Grande ABC contribuiu 
com cerca de 1,6% de todo 13º 
salário pago no país, estimado em 
R$ 249,8 bilhões, de acordo com 
o Escritório Nacional do Dieese. 

A estimativa reúne dados da 
Rais (Relação Anual de Infor-
mações Sociais), do Novo Caged 
(Novo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) e da 
Previdência Social. A análise não 
considera os trabalhadores sem 
registro em carteira, autônomos 
ou quem possui outras formas de 
inserção no mercado de trabalho. 

Fonte: Subseção do Dieese nos Metalúrgicos do ABC
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 QUANTIDADE DE PRODUTOS SOBRE 
O 13º SALÁRIO DA BASE SMABC

 VALOR MÉDIO UNITÁRIO (R$) ITENS

DÁ PARA COMPRAR MUITA COISA...

Refrigerador Electrolux
2 portas 280 litros

T-Cross Sense 1.0 TSI Flex 5p Automático

Gol 1.0 Flex 12V 5p

Polo 1.0 MPI Flex 12V 5p

HB20 Comfort 1,0 Flex 12V Mecânico

Onix Hatch 1.0 12V Flex 5p Automático

Tracker 1,0 Turbo 12V Flex Automático

Yaris XL 1.5 Flex 16V 5p Automático

Smart TV LG LED 43" Full HD

Apartamento novo 2 dormitórios

Hospedagem em Porto de Galinhas/PE para casal com 2 
filhos, de 5 e 9 anos, entre 02 e 08/01/2023
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Trabalhadores 
e empresas 

podem acessar 
o programa 

para consultar 
as opções 
de cursos 
e realizar 

inscrições 
pelo site do 

Rota In Curso

O d i re tor  a d -
ministrativo 
do Sindicato, 

Wellington Messias Da-
masceno, participou do 
lançamento do Rota In 
Curso, plataforma com 
mais de 50 cursos para 
capacitar trabalhadores 
e empresários de ferra-
mentarias. A apresenta-
ção da plataforma acon-
teceu durante o Rota 
Tech 2030 – Amostra 
Tecnológica do pro-
grama Rota 2030, no 
Centro Universitário 
da FEI, organizado pela 
Fundep (Fundação de 
Apoio da UFMG), no 

último dia 9.
O dirigente destacou 

a importância da qua-
lificação profissional, 
do investimento em 
pesquisa e desenvol-
vimento nacional e da 
produção local. Tam-
bém lembrou que a 
concretização do Rota 
In Curso é a continui-
dade das demandas 
pautadas pelo Sindica-
to, inclusive, em dois 
encontros organizados 
para debater programas 
de capacitação de ferra-
menteiros, em março 
de 2021. 

“Temos participado 

da organização dos 
encontros das ferra-
mentarias e um dos 
principais temas de 
debate é a capacitação 
profissional. Durante 
a pandemia fizemos 
duas atividades, uma 
com as empresas e a 
outra com os sindica-
tos, em parceria com 
a Fundep, para falar 
sobre programas de ca-
pacitação e incentivar 
empresas que muitas 
vezes não têm acesso a 
esse tipo de iniciativa”, 
afirmou. 

“O Sindicato duran-
te todo o processo pro-

Em um mês triste para a cultu-
ra brasileira, os Metalúrgicos 
do ABC lamentam agora a 

morte de Erasmo Carlos. O cantor 
e compositor faleceu ontem, aos 81 
anos. Na semana passada, havia sido 
premiado no Grammy Latino 2022 
na categoria de Melhor Álbum de 
Rock ou de Música Alternativa em 
Língua Portuguesa com o disco “O 
futuro pertence à ... Jovem Guarda”.  
Muito além de ícone daquele movi-
mento, o ‘Tremendão’, como ficou 
conhecido, cantou o amor, reveren-
ciou a força da mulher, comemorou 
o voto direto e por tudo isso merece 
nossa homenagem. “Eu não quero 
mais conversa/Com quem não tem 
amor/Gente certa é gente aberta...”

curou tornar os cursos 
mais próximos da reali-
dade dos trabalhadores 
e das necessidades do 
dia a dia da profissão”, 
prosseguiu. 

Para o lançamen-
to da plataforma, foi 
realizado um painel 
sobre os desafios da 
capacitação técnica 
de profissionais para 
o setor ferramental. 
Participaram a gestora 
de programas da Fun-
dep, Ana Eliza Bra-
ga, a gerente de apoio 
aos negócios do IPT 
(Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas), Ana 
Paola Villalva Braga 
(coordenadora técnica 
da Linha IV do Rota 
2030), o representan-
te do Senai, Edilson 
de Oliveira Caldas, o 
presidente da Abinfer, 
Christian Dihlmann, 
e o professor do Se-
nai, Roberto Monteiro 
Spada.

Trabalhadores e em-
presas que quiserem 
acessar o programa para 
consultar as opções de 
cursos e realizar inscri-
ções devem acessar o 
site: rotaincurso.fundep.
ufmg.br/landing.

Metalúrgicos do ABC participam de lançamento de plataforma 
de qualificação profissional de ferramenteiros

Obrigado, Tremendão! 

divulgação

As inscrições para o vestibulinho da Etec (Escola Técnica Estadual) Lauro Gomes, em São Bernardo, 
estão abertas até hoje, às 15h, somente pelo site vestibulinhoetec.com.br. As vagas são para ensino médio 
e ensino médio com habilitação técnica em diversas áreas, como administração, automação industrial, de-
senvolvimento de sistemas, eletrônica, informática para internet, mecânica, mecatrônica e outros. A taxa 
de inscrição é de R$ 33 e o exame será no dia 18 de dezembro. 

Inscrições para o vestibulinho Etec vão até hoje

Tribuna Esportiva

COPA DO MUNDO
Hoje – 7h

Marrocos x Croácia

Hoje – 10h

Alemanha x Japão

Hoje – 13h

Espanha x Costa Rica

Hoje – 16h

Bélgica x Canadá

PAULISTA FEMININO
Hoje – 19h

Corinthians x Taubaté
Parque São Jorge

Hoje – 19h

Palmeiras x EC São Bernardo 
Bruno José Daniel 

Hoje – 19h

São José-SP x São Paulo
São José dos Campos 

Hoje – 19h

Santos x Realidade Jovem 
Arena Barueri

x

x

x

x

x

x

x

x


