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EDIÇÃO ONLINE

BOLSONARO É UM

ROBIN HOOD ÀS AVESSAS, 

TIRA DO TRABALHADOR 

PARA DAR PARA O ESTADO
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AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 200
O ministro Paulo Guedes (Economia) 

admite estender a concessão do auxílio 
emergencial a trabalhadores informais, 
por um ou dois meses. Guedes, no en-
tanto, defende que o valor de R$ 600 seja 
cortado para R$ 200.

BRASIL ISOLADO NO MUNDO
O professor e pesquisador de doenças 

infecciosas da UFPE, Lula Arraes, diz 
que o debate sobre o uso da cloroquina 
isola o Brasil no mundo. “Esse não é um 
protocolo científico, é ideológico. Esse 
debate ainda persiste apenas no Brasil”. 

PAÍS DESGOVERNADO 
O ministro Rogério Schietti, do STJ, 

afirmou em uma decisão ontem que 
o país está “desgovernado” na área da 
saúde. Schietti fez a avaliação ao analisar 
um pedido contra a adoção do bloqueio 
total, conhecido como “lockdown”, em 
Pernambuco.
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ABC TEM 
RECORDE 

DE NOVOS 
INFECTADOS 

PELA COVID-19 
EM UM ÚNICO DIA 

Com 291 novos casos confirmados 
de Covid-19, a região teve recorde de 
infectados em um único dia. O ABC 
registrou 4.401 casos confirmados e 
428 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 (9,7%) 
continua mais alta que a do Estado de 
São Paulo (7,7%) 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 46% na terça, dia 19, no ABC. A 
cidade de São Paulo registrou 49% e o 
Estado, 48%. O ideal seria chegar a 70%. 

No Estado de São Paulo, epicen-
tro da doença no país, o balanço da 
Fundação Seade registrou 69.859 
casos e 5.363 mortes na atualização 
de ontem. A Região Metropolitana de 
SP está com 87,9% dos leitos de UTI 
ocupados.  

O Brasil registrou 291.579 casos 
confirmados e 18.859 mortes. São 
19.951 novos casos e 888 novas mortes 
no balanço diário de ontem à noite do 
Ministério da Saúde.
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O QUE 
SERÁ

DE NÓS?

Muito provavelmente você 
já escutou ou pensou nessa 
frase ao ter se deparado com 
os noticiários de mortes ou 
por ter sabido do falecimento 
pela Covid-19 de alguém pró-
ximo ou conhecido.

A dúvida aumenta na me-
dida em que os testes para 
produção de vacina efetiva 
demoram e podem não che-
gar a tempo de ser vacinado. 

Em desespero, pensamos 
em utilizar remédios caseiros, 
chás, cloroquina, ainda que 
não prescritos por médicas e 
médicos sérios e habilitados, 
e ainda que não haja qualquer 
comprovação científica da 
eficiência dessas substâncias.

Outro aspecto diz respeito 
às sensações, emoções, dúvi-
das que principiam a tomar 
da gente, quando escutamos 
falar em lockdown.  E o que 
é lockdown e pra que serve?

Lockdown significa blo-
queio total. No cenário pan-
dêmico da Covid-19, essa 
é a medida mais rigorosa a 
ser tomada e serve para de-
sacelerar a propagação do 
novo Coronavírus, através 
da limitação da circulação 
da população em lugares pú-
blicos. Permite-se, somente, 
e de forma limitada, a ida a 
farmácias, supermercados 
ou hospitais e outras poucas 
atividades. 

Algumas dicas para o seu 
bem-estar neste período: pla-
neje uma rotina para ficar em 
casa; mantenha horários regu-
lares para levantar e se deitar; 
mantenha os cuidados usuais 
e rotinas de alimentação; faça 
pausas e se movimente durante 
o dia, mesmo que esteja em 
trabalho remoto. Programe 
realizar exercícios físicos em 
intervalos regulares durante o 
dia. Leia livros, ouça música, 
veja bons filmes na televisão, 
converse com amigos pelo te-
lefone, WhatsApp. Cante, con-
verse, brinque com as crianças 
e animais de estimação.

“AQUI NÃO, 
CORONAVÍRUS!”

divulgação

Comente este artigo.
Envie um e-mail para 

 dstma@smabc.org.br 
Departamento de Saúde 

do Trabalhador e Meio Ambiente

saúde
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adonis guerra

Os Metalúrgicos do ABC e os 
sindicatos da região organizam 
o Dia D do ABC sem Fome no 
sábado, 23, das 9h às 16h, para 
arrecadação de alimentos e 
produtos de higiene. As doações 
podem ser feitas nos sindicatos 
participantes da região. 

O diretor executivo do Sindi-
cato, Carlos Caramelo, explicou 
que a ação conjunta integra a 
Rede de Solidariedade do ABC 
para auxiliar quem mais precisa 
neste momento de pandemia da 
Covid-19.

“Essa é mais uma das ações 
de solidariedade junto aos sin-
dicatos da região. Reforçamos 
os pedidos de doação neste 
Dia D para conseguir ajudar as 
entidades que atendem famílias 
que mais precisam. A fome 
mata e está voltando com força 
nesse momento de crise e com 
esse desgoverno que não olha 
para o desespero da população”, 
afirmou.

DIA D DE ARRECADAÇÕES PARA O 
ABC SEM FOME SERÁ SÁBADO

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
R. João Basso, 231, Centro, São Bernardo

Sindicato dos Bancários e Químicos do ABC
R. Senador Fláquer, 813, Centro, Santo André

R. dos Brilhantes, 232, Centro, Diadema

Sindicato da Saúde do ABC 
Av. Pereira Barreto, 1.900, Paraíso, Santo André

Sindicato dos Petroleiros de Mauá
R. Almirante Tamandaré, 516, Vila Bocaina, Mauá

Sindicato dos Servidores Públicos de Santo André 
R. Catequese, 756, Jardim, Santo André

Sindicato dos Servidores Públicos de São Bernardo
R. Caetano Zanella, 90, Centro, São Bernardo

Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema
R. Antônio Piranga, 1.156, Centro, Diadema

Escritório do deputado federal Vicentinho
Av. Getúlio Vargas, 521, Baeta Neves, São Bernardo

PONTOS DE ARRECADAÇÃO
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fotos: adonis guerra

Os trabalhadores na Patrizzi e Spraying Systems, em São Bernardo, e na Nakata, em 
Diadema, aprovaram os acordos coletivos negociados pelo Sindicato para atravessar este 
momento de crise e de pandemia do novo coronavírus. As votações foram online pelo site 
dos Metalúrgicos do ABC para evitar aglomerações. 

O coordenador de área da Regional Diadema, João Paulo Oliveira dos Santos, reforçou 
a importância dos acordos. 

“Neste momento, o Sindicato e os trabalhadores se preocupam, primeiramente, com a 
sua saúde e de seus familiares e, em segundo lugar, com os empregos. Daí a importância de 
acordos que contemplem as duas coisas”, afirmou. 

“Porém, é importante que os trabalhadores não deixem de ser propositivos, pois muitos 
tendem a acreditar em um mundo novo e solidário, como se esse grau de consciência entre 
os ricos fosse automático. Mas os dados mostram uma possível piora nas condições de tra-
balho, com mais precariedade e informalidade. A real transformação da sociedade 
partirá da organização e da luta dos trabalhadores”, defendeu. 

O coordenador de área de São Bernardo, Jonas Brito, destacou a impor-
tância dos acordos para trazer mais tranquilidade neste momento. 

 “O acordo na Patrizzi foi muito interessante porque com ele conseguimos 
evitar a demissão de 25 trabalhadores que já estava programada. Após algumas 
conversas com a direção da fábrica, conseguimos cancelar essas demissões. 
Com a estabilidade de 180 dias, o pessoal tem mais tranquilidade neste 
momento tão difícil que estamos vivendo”. 

“Na Spraying Systems também conseguimos evitar 
possíveis demissões, foi um acordo muito bom e muito 
bem aceito pelos trabalhadores. Além de assegurar os 
empregos, também verificamos, em visita à fábrica, que 
foram tomadas todas as medidas cabíveis de cuidados em 
relação à higiene e isolamento, necessários para evitar o contá-
gio pelo coronavírus. O Sindicato tem um papel fundamental 
de olhar pelos trabalhadores.”

EM VOTAÇÕES 
ONLINE, 
TRABALHADORES 
APROVAM 
ACORDOS 
COLETIVOS
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divulgação

Em reunião virtual hoje 
com governadores, Bolsona-
ro pediu apoio para congelar 
os salários de servidores da 
União, estados e municípios 
até o final de 2021. Em con-
trapartida, anunciou que irá 
sancionar o pacote de socor-
ro financeiro aos estados e 
municípios, estimado em 
R$ 125 bilhões, com quatro 
vetos. Um deles é ao trecho 
que possibilita que algumas 
categorias do funcionalismo 
recebam reajustes. 

“Congresso Nacional, go-
verno federal e parte dos 
governadores selaram um 
grande pacto para tirar di-

reitos dos trabalhadores, em 
mais um ataque aproveitando 
esse momento de pandemia, 
em que a população já está 
fragilizada, para deixar o 
trabalhador mais pobre. Bol-
sonaro é um Robin Hood às 
avessas, tira do trabalhador 
para dar para o Estado e para 
os mais ricos”, afirmou o se-
cretário-geral do Sindicato, 
Aroaldo Oliveira da Silva. 

O diretor lembra que 
quando houve a proposta de 
congelamento dos salários 
dos servidores, a bancada 
da esquerda lutou para que 
professores, coveiros e pro-
fissionais da saúde ficassem 

de fora da medida. “É um 
absurdo cortar direito, o 
Estado tem que assumir e 
garantir que o trabalhador 
fique em casa com renda e 
jamais reduzir salário da-
quele que continua trabalha-
do em condições ainda mais 
precárias”. 

O projeto aguarda a san-
ção desde 6 de maio. O prazo 
final é 27 de maio. O presi-
dente sinalizou que sancio-
naria ainda nesta quinta, 
mas o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, pediu que 
antes sejam feitos ajustes em 
decretos sobre contratação 
de policiais.

CONGRESSO NACIONAL, GOVERNO FEDERAL E PARTE 
DOS GOVERNADORES SELAM PACTO PARA TIRAR 

DIREITOS DOS TRABALHADORES
Para dar ajuda aos estados e municípios, 

Bolsonaro determina que salário dos servidores seja congelado 
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A VIDA É MAIS 
IMPORTANTE 
QUE O LUCRO.
SE NÃO TIVER CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS PARA TRABALHAR, 

DENUNCIE AO 
SINDICATO

/SMABC

SINDMETALABC

@SMABC

Sede - São Bernardo
Rua João Basso, 231 – Centro
CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires
CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898

Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040
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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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