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“É O MOMENTO DE
NOS ENTENDERMOS 

ENQUANTO CLASSE”
O PRESIDENTE DO SINDICATO, WAGNÃO, 

CONVERSOU SOBRE O MOMENTO ATUAL EM 
LIVE COM O DEPUTADO FEDERAL VICENTINHO 

E O ECONOMISTA EDUARDO MOREIRA.
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ENEM ADIADO
Após pressão de estudantes e profes-

sores, o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas educacionais anunciou hoje 
o adiamento do Enem. As provas serão 
adiadas de 30 a 60 dias e devem ocorrer 
em dezembro ou janeiro.

O VÍRUS E O VERME
Ontem, quando o Brasil rompeu a 

marca de mais de mil mortes diárias por 
coronavírus, Bolsonaro não mencionou 
as mortes e ainda fez piada rindo em 
vídeo: “Quem é de direita toma cloroqui-
na. Quem é de esquerda toma Tubaína”.

LÁ SE VAI A NAMORADINHA DO BRASIL
Há menos de três meses no cargo, 

a atriz Regina Duarte deixou ontem a 
Secretária Especial da Cultura. Ela assu-
mirá a Cinemateca Brasileira, em SP. O 
ator bolsonarista Mário Frias é sondado 
para assumir o cargo. 
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ABC ULTRAPASSA 4 MIL CASOS 
E 400 MORTES POR COVID-19

Os casos confirmados de Covid-19 
na região alcançaram 4.110, com 407 
mortes. Em 24h, foram 117 novos ca-
sos e 16 novas mortes. O levantamento 
é da ABC Dados de ontem à noite. 

Santo André é a cidade com mais 
casos confirmados, São Bernardo é a 
com mais mortes confirmadas e São 
Caetano tem maior número de infec-
tados por 100 mil habitantes. 

A taxa de letalidade no ABC (9,9%) 
continua mais alta que a do Estado de 
São Paulo (7,8%) e do país (6,6%). O 
total de casos e mortes tem dobrado a 
cada 10 dias, em média. 

O índice de isolamento social ficou 
em 47% na segunda, dia 18 no ABC. A 
cidade de São Paulo registrou 50% e o 
Estado, 49%. O ideal seria chegar a 70%. 

O ABC Dados abordou ainda o po-
tencial de subnotificação da Covid-19 
na região diante da insuficiência de 
testes. Mais de 8 mil pessoas (67%) 
passaram pelo sistema de saúde com 
sintomas da doença e ainda aguardam 
o resultado dos testes. 
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Um dia depois de ter se tornado o 
terceiro país com mais infectados pela 
Covid-19 no mundo, o Brasil registrou 
pela primeira vez 1.179 mortes em 24h.  

Ao todo, são 271.628 casos confirma-
dos e 17.971 óbitos no balanço de ontem 
à noite do Ministério da Saúde. 

No Estado de São Paulo, epicentro da 
doença no país, o balanço da Fundação 
Seade registrou 65.995 casos e 5.147 mor-
tes na atualização de ontem. A doença se 
espalha para o interior e já chegou a 478 
dos 645 municípios do Estado. A Região 
Metropolitana de SP está com 88% dos 
leitos de UTI ocupados.

MAIS DE 1.000 
PESSOAS MORREM 

NO BRASIL EM 24H



Em conversa com o Sindicato, a direção da 
Ford informou que executivos da montadora 
seguem conversando com grupos empre-
sariais interessados em adquirir a planta da 
Anchieta, em São Bernardo. Segundo a Ford, 
tem havido conversas com empresas do setor 
automotivo e logística, incluindo chineses. 

“Continuamos em contato com a direção 
da Ford durante todo esse período, acompa-
nhando as movimentações da empresa na 
busca por um comprador. Deveremos ter uma 
reunião com eles daqui a três semanas, quan-
do poderemos ter alguma questão concreta 
para discutir. Se houver alguma proposta, 
vamos discutir sobre fatos concretos”, afirmou 
o presidente do Sindicato, Wagner Santana. 

Wagnão reforçou que o Sindicato continua 
tendo como premissa para as discussões que 
o comprador gere empregos industriais na re-
gião e esteja aberto à participação dos antigos 
trabalhadores da planta no processo seletivo 
para o novo negócio. 

“Queremos que seja alternativa que gere 
empregos e dê oportunidade para os ex-tra-
balhadores na fábrica”, ressaltou.
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SINDICATO DEVE 
TER REUNIÃO 

COM FORD EM 
TRÊS SEMANAS 
PARA DISCUTIR 

POSSÍVEIS 
PROPOSTAS 
DE COMPRA

adonis guerra
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Marca da categoria, a solidariedade se faz 
ainda mais presente e necessária neste momento 
de pandemia. O Sindicato, junto com parceiros, 
busca fortalecer as iniciativas com a Rede Com-
vida, que tem o objetivo de divulgar o trabalho 
solidário de entidades para que mais pessoas 
possam conhecer e fazer suas doações.  

A ONG Superamigos, formada por traba-
lhadores na Scania e voluntários, é uma das 
entidades participantes da Rede. No último fim 
de semana, distribuiu 110 cestas básicas no Al-
varenga, em São Bernardo, e no Cata Preta, em 
Santo André. A iniciativa contou com a doação 
de companheiros na fábrica e já foi realizada 
também no Parque São Rafael e na Vila São 
Pedro desde o início da pandemia da Covid-19. 

O presidente da ONG Superamigos e CSE 
na Scania, Cláudio Roberto Ribal, agradeceu 
as doações e ressaltou que os trabalhadores são 
muito solidários. 

“Em todas as campanhas que fizemos, sem-
pre tivemos muita demonstração de solidarieda-
de. Nesta pandemia, observamos que o pessoal 
está ainda mais solidário do que já era. Muito 
obrigado a todos que ajudaram, participaram 
e estiveram junto nas entregas, tomando todos 
os cuidados necessários, com máscara e álcool 
gel”, afirmou. 

“SOMOS TODOS 
IRMÃOS, 

PRECISAMOS 
NOS AJUDAR E 
DIVIDIR O QUE 

TEMOS”
A ONG Superamigos, dos 

trabalhadores na Scania, 
distribuiu cestas básicas em 

comunidades carentes. Acesse a 
rede Comvida e ajude também. 
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“Não tem coisa melhor do que fazer o bem sem 
olhar a quem. Contamos com cada um para poder 
seguir com o trabalho e ajudar quem mais precisa”, 
disse.   

A voluntária, Tânia dos Santos Filgueiras Garcia, 
que é casada com o trabalhador na Scania, Volnei 
Garcia, abraçou a causa e atua de perto na ONG. 

“Especialmente nessa situação que estamos viven-
do, a preocupação maior é com quem está em vul-
nerabilidade, com famílias que já têm dificuldades 
na vida normal. Conseguimos entregar 110 cestas 
básicas junto com kits de higiene e limpeza, roupas, 
leite, ovos. Ouvimos muito agradecimento de pes-
soas que já não tinham mais o que comer”, contou. 

“Nosso objetivo é unir forças de pessoas com a 
intenção de se doar e doar um pouco de tempo, de 
quem se preocupa com quem está ao lado. Muitas 
vezes reclamamos da própria vida, de algum proble-
ma pequeno que temos, sendo que outras pessoas 
estão passando por uma situação muito pior. Somos 
todos irmãos, precisamos nos ajudar e dividir o que 
temos para melhorar a vida das pessoas”, reforçou. 

Acesse e doe
A Rede ‘ComVida’, nome que faz o contraponto à 

‘Covid’ já está em funcionamento (redecomvida.blo-
gspot.com). A plataforma, criada pelos Metalúrgicos 
do ABC em conjunto com diversos parceiros, reúne 
iniciativas de entidades, movimentos populares, 
igrejas e pessoas que fazem um trabalho solidário. 
A proposta é que mais pessoas possam conhecer e 
facilitar suas doações, para que cheguem a quem 
mais precisa. 

As entidades que quiserem fazer parte podem 
entrar em contato pelo e-mail campanhacomvida@
smabc.org.br.

Drive Thru Solidário
O Sindicato, como parte de suas ações solidárias, 

lançou o Drive Thru Solidário no dia 1º de maio para 
arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos 
de higiene e limpeza. Não é preciso sair do carro 
para doar. 

A campanha continua durante todo o mês, das 9h 
às 18h, no estacionamento da Sede (Rua João Basso, 
231, Centro, São Bernardo).

fotos: divulgação
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Em live realizada na manhã 
de hoje, o presidente do Sindica-
to Wagner Santana, o Wagnão, 
conversou com o deputado 
federal Vicente Paulo da Silva, o 
Vicentinho (PT), e o economista 
Eduardo Moreira. Eles discuti-
ram a situação econômica, so-
cial e política do Brasil diante da 
pandemia do novo coronavírus, 
que já vitimou quase 18 mil pes-
soas, e segue sendo minimizado 
pelo presidente da república, Jair 
Bolsonaro. 

Wagnão ressaltou a ditadu-
ra empresarial que prevalece 
dentro das fábricas. “Existe 
um exército de 13 milhões 

de desempregados que estão 
dispostos a se submeterem a 
condições piores do que as que 
encontram nas fábricas. Isso 
é utilizado pelo patrão que 
diz que tem uma fila enorme 
querendo aquele emprego e 
sabemos que tem mesmo. No 
pós-pandemia há a possibi-
lidade desse número dobrar, 
somados ainda aos 40 milhões 
que estão no sub emprego ou 
fazendo bico”

“Hoje quem faz bico virou 
‘microempresário’, o empreen-
dedor individual, esses conceitos 
distorcem o mundo do trabalho, 
dividem os trabalhadores e fa-

zem com que eles não se sintam 
parte de uma classe. Temos ago-
ra a oportunidade de resgatar 
isso e perceber qual a posição 
que a gente ocupa nessa socie-
dade e qual o nosso papel. É o 
momento de nos entendermos 
enquanto classe”, completou. 

Eduardo Moreira lembrou 
que ainda há milhões de bra-
sileiros que não receberam a 1ª 
parcela do auxílio emergencial 
e que os pequenos e microem-
presários estão absolutamente 
desesperados. “Dos 40 bilhões 
que o governo tinha prometi-
do, em torno de 1 bilhão só foi 
liberado, ou seja,  2,5% do total. 

“COM BOLSONARO O BRASIL NÃO TEM JEITO”
A afirmação é do ex-presidente do Sindicato, hoje deputado federal, 
Vicentinho, em live com Wagnão e o economista Eduardo Moreira
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E o Paulo Guedes (Ministro 
da Economia) só faz live com 
empresários e investidores. 
Não é possível que ninguém no 
governo acorde com um míni-
mo de humanidade, empatia, 
solidariedade e pense em fazer 
um ‘call’ com os movimentos 
sociais, com os sindicatos, as 
pessoas das áreas periféricas, a 
Frente Únicas das Favelas para 
mostrar que essas pessoas estão 
sendo vistas”. 

Vicentinho sentenciou que 
o país sob o comando de Bol-

sonaro não tem saída e avisou 
que o PT vai protocolar mais 
um pedido de impeachment. 
“Bolsonaro só tem humanidade 
com os seus filhos milicianos. 
Ele já dizia antes que o trabalha-
dor teria que escolher entre ter 
empregos ou direitos, mas Lula 
provou que emprego com direi-
to é melhor pra todo mundo. 
Os empresários vão produzir 
mais se tiver quem compre o 
seu produto, não vão produzir 
muito se o trabalhador ganhar 
só o mínimo”. 

“Não existe sensibilidade 
por parte deste governo, razão 
pela qual, além dos crimes que 
ele vem cometendo, já existem 
34 pedidos de impeachment. 
Amanhã nosso partido, jun-
tamente com alguns outros, 
vai entrar com mais um. E não 
digam que Bolsonaro é doido, 
isso é um desrespeito com 
quem tem deficiência mental, 
Bolsonaro é criminoso, ele não 
era jamais pra ser presidente 
da República. Com Bolsonaro 
o Brasil não tem jeito”, cravou.
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A VIDA É MAIS 
IMPORTANTE 
QUE O LUCRO.
SE NÃO TIVER CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS PARA TRABALHAR, 

DENUNCIE AO 
SINDICATO
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por conta da pandemia do novo coronavírus, 
a tribuna impressa está suspensa por tempo indeterminado.

www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br
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