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EDIÇÃO ONLINE

Categoria elegerá direção do Sindicato 
por meio de votação online, 2º turno 

ocorre nos dias 24 e 25 de junho.
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Eleição digital
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VIDAS NEGRAS IMPORTAM
Os EUA têm 3º dia de protestos após 

o assassinato de George Floyd, negro que 
teve o pescoço prensado por um policial 
branco, em Minneapolis. Manifestantes 
se reuniram em frente à casa do policial 
que aparece sufocando Floyd, Derek 
Chauvin, pedindo por justiça.

VÉIO DA HAVAN 
TENTA BURLAR LEI DE QUARENTENA 

Empresário bolsonarista Luciano 
Hang, dono da rede Havan perdeu na 
Justiça o direito de burlar a quarentena 
e abrir loja em SP. Ele tentou enquadrar 
a filial de sua rede como hipermercado 
para ser considerada serviço essencial. 

SEM AUXÍLIO EMERGENCIAL
Quem trabalhou e recebeu alguma 

renda nos últimos três meses não tem 
direito ao auxílio emergencial de R$ 
600 e segue desamparado pelo governo 
federal. É isso que estabelece a portaria 
351, de 7 de abril, do Ministério da Ci-
dadania.
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ABC TEM RECORDE 
DE NOVOS CASOS 
E MORTES PELA 

COVID-19 EM 24H 
Pelo segundo dia consecutivo, o ABC teve recorde 

de novos casos em um único dia, de acordo com pai-
nel de acompanhamento da ABC Dados de ontem à 
noite. Foram confirmados 341 novos casos na região. 
O número de óbitos em um único dia também foi 
recorde, com 28 mortes. 

O total de casos confirmados é de 6.474, com 558 
mortes na região. Santo André é a cidade com mais 
casos, São Bernardo é o município com mais mortes 
e São Caetano tem o maior número de infectados 
por 100 mil habitantes. 

A taxa de letalidade no ABC (8,6%) continua mais 
alta que a do Estado de São Paulo (7,3%) e a do país 
(6,2%). Em média, o total de infectados e de mortes 
tem dobrado a cada 15 dias. 

A taxa de isolamento no dia 27 ficou em 45% na 
região, 49% na capital e 48% no Estado. 

O Estado de São Paulo registrou 95.865 casos e 
6.980 mortes, de acordo com a Fundação Seade. A 
doença avança para o interior, com casos em 516 
das 645 cidades do Estado. A Região Metropolitana 
de SP está com 88,9% dos leitos de UTI e 80,1% de 
enfermaria ocupados. 

O Brasil teve ontem, pelo terceiro dia consecu-
tivo, mais de mil mortes por coronavírus. O país 
acumula 438.238 casos e 26.754 mortes, segundo 
o painel do Ministério da Saúde. São 26.417 novos 
casos e 1.156 novas mortes registradas em 24h. Ao 
todo, são 177.604 casos recuperados e 233.880 em 
acompanhamento. 

No mundo, a OMS divulgou que são 5.593.631 de 
casos e 353.334 mortes. Em relação a dia anterior, são 
104.505 novos casos e 4.221 novas mortes. No total, 
os EUA seguem em primeiro no mundo. O Brasil é 
o segundo na lista com mais infectados.
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O processo eleitoral dos 
Metalúrgicos do ABC será 
retomado nos dias 24 e 25 
de junho, quando a catego-
ria elegerá os integrantes do 
Conselho da Executiva e do 
Conselho Fiscal para a ges-
tão 2020/2023. Esse segundo 
turno, previsto para abril, que 
precisou ser adiado por con-
ta da epidemia causada pelo 
Coronavírus, será retomado 
em por votação eletrônica, 
respeitando as medidas de 
isolamento social. 

O secretário-geral do Sin-
dicato, Aroaldo Oliveira da 
Silva, destacou a importância 
da participação de todas as 
trabalhadoras e trabalhadores 
sindicalizados. “É o envolvi-

mento de todos que dará le-
gitimidade à direção, é assim 
que o Sindicato se torna, de 
fato, de todo mundo. A dire-
ção está à frente para tocar os 
trabalhos, mas o Sindicato é 
cada trabalhador e trabalha-
dora, a eleição é o momento 
de celebrar e concretizar essa 
união, essa organização. Fica 
aqui a convocação para todos 
e todas façam parte dessa 
construção”. 

A votação será feita em pla-
taforma digital para preservar 
o direito constitucional dos 
trabalhadores à representação 
sindical, com participação se-
gura no processo de escolha, 
sem qualquer risco à saúde. 
Todo o processo eleitoral com 

detalhamento de datas, pra-
zos, e forma como será feita 
a votação será amplamente 
divulgado pelos meios de co-
municação do Sindicato. Os 
trabalhadores poderão acom-
panhar todas as etapas pela 
edição virtual da Tribuna.

1º turno 
O primeiro turno que ele-

geu os Comitês Sindicais de 
Empresa e do Comitê Sindical 
de Aposentados foi realizado 
nos dias 17 e 18 de março, 
logo após, a Comissão Elei-
toral paralisou o processo em 
função da pandemia da neces-
sidade de isolamento social. A 
lista dos CSEs eleitos pode ser 
conferida no site do Sindicato.

Segundo turno das eleições do Sindicato terá votação eletrônica
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TVT COMEMORA 450 MIL INSCRITOS
NO YOUTUBE

A TVT comemorou nes-
ta semana 450 mil inscritos 
em seu canal no YouTube, 
com programação diferen-
ciada, notícias, política, 
economia, esporte, cultura 
e análises sobre os fatos. 

A TVT convida seus 
seguidores a se tornarem 
membros pelo YouTube e 
contribuir com R$ 7,99 por 

mês para ajudar a manter e 
expandir essa experiência 
inovadora. Outra forma é 
participar do financiamen-
to coletivo pela plataforma 
Catarse. Com contribuições 
mensais a partir R$ 30, o 
parceiro ganha um descon-
to de 30% ao encomendar 
livros da Editora Boitempo.

A emissora é gerida pela 

Fundação Sociedade Comu-
nicação Cultura e Trabalho, 
entidade cultural sem fins 
lucrativos mantida pelos 
sindicatos dos Metalúrgi-
cos do ABC e Bancários de 
São Paulo, Osasco e Região. 
Fazem parte da empreitada 
a Rádio Brasil Atual e a o 
portal RBA, além da parceria 
com o Brasil de Fato.
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O coordenador da representação na Volks, Wagner Lima, destacou a impor-
tância dos acordos para preservar vidas em empregos em momentos como este. 

“Na Volks a grande maioria dos trabalhadores pararam, só continuaram 
na fábrica trabalhadores nas áreas essenciais. É importante destacar que esse 
isolamento só foi possível porque temos acordos, negociados pelo Sindicato e 
aprovados pelo pessoal, que garantem instrumentos que podem ser utilizados 
em momentos de crise. Utilizamos as férias coletivas, folgas e layoff. 

Agora, com o retorno da maior parte, todas as medidas de segurança 
estão sendo respeitadas. Antes de entrar na fábrica, é medida a tempe-
ratura de todos, em caso de febre alta, são encaminhados ao ambu-
latório, onde ficam separados dos demais casos. Foram instalados 
display de álcool em gel que são acionados com o pé, a frota de 
ônibus fretado foi ampliada para que haja mais distância entre os 
passageiros, os horários de refeição também sofreram alterações 
para que haja distanciamento nas mesas. Estamos acompanhan-
do essas e outras medidas para garantir a saúde de todos.”

O coordenador da representação na Scania, Regis Guedes, explicou que uma 
série de medidas foi tomada para o retorno de parte dos trabalhadores à fábrica, 
dia 27 de abril. 

“Toda discussão sobre as medidas de prevenção tem sido feita para tentar 
manter o máximo possível a saúde e a segurança das pessoas no retorno à fábrica. 
Temos feito todo o acompanhamento, com diálogo permanente e atualização 
sobre as ações. Os trabalhadores de um turno foram divididos em dois turnos, 
sempre pensando em evitar qualquer aglomeração. 

No começo, as pessoas tinham um instinto natural de querer se aproximar 
uma da outra, mas a estrutura está funcionando, com respeito ao distanciamento, 
de colocar e tirar a máscara na hora certa, usar álcool gel. As mudanças começa-
ram desde os ônibus fretados, que foram dobrados para que ninguém sentasse 

ao lado do outro, medição de temperatura, marcações no chão para manter 
o espaçamento, a reconfiguração do restaurante. Quem é possível trabalhar 

em casa está em home office. Estamos acompanhando de perto, na defesa 
da saúde e dos direitos dos trabalhadores.”

“A VIDA É SEMPRE 
O MAIS IMPORTANTE” 

Coordenadores falam sobre a conjuntura, os acordos para atravessar o mo-
mento de pandemia da Covid-19, as negociações para retomada de atividades, os 
protocolos sanitários, de saúde e segurança e o acompanhamento que o Sindicato 
vem fazendo para garantir os direitos e a vida dos trabalhadores.
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O coordenador da representação na Mercedes, Max Pinho, destacou que as 
discussões foram iniciadas ainda em março, quando a OMS declarou a pandemia. 

“A primeira e mais importante decisão foi a paralisação total da fábrica a partir 
de 23 de março para garantir o cumprimento do isolamento social. Negociamos 
nesse período e construímos um acordo que desse segurança para os trabalha-
dores, com o principal ponto que é a estabilidade no emprego até dezembro. 

Metade da fábrica retornou dia 11 de maio em um turno e algumas áreas 
em dois turnos para ajudar na separação dos trabalhadores. Entre as medidas 
tomadas estão disponibilização de álcool gel, medição de temperatura, kit de 
higienização nas áreas, uso de máscaras, reforço no transporte, escala de ho-
rários nos restaurantes, aumento das limpezas e higienizações, criação de um 
ambulatório de campanha com leitos para atender todo caso com sintomas ou 
suspeitos da Covid-19. 

A representação está acompanhando em cada área a eficiência e funcio-
nalidade de cada medida e diariamente conversamos com a direção da 
empresa para avaliar a situação e discutir o que mais precisa ser feito. 

Acompanhamos a evolução dos casos na região, a postura dos mu-
nicípios e do Estado. Nossa preocupação é que não bastam só medidas 
dentro da fábrica, temos dialogado muito e defendemos o isolamento 
social como melhor medida para garantir o combate ao coronavírus. 
Salvar vidas é nossa prioridade!”

O coordenador da Regional Diadema, Claudionor Vieira do 
Nascimento, falou sobre o papel do Sindicato na defesa da saúde 
e dos empregos. 

“Temos feito acordos para atravessar o momento e algumas em-
presas começaram a retomar parte dos trabalhadores da produção, 
já que as montadoras estão voltando também. Existe essa ansiedade 
de voltar a trabalhar, mas também a preocupação de se contaminar. 

Chamamos a atenção para os cuidados e responsabilidades das 
empresas com a questão sanitária e de higiene, que têm que ser tre-
mendas para evitar riscos de contaminação. No momento em que 
a curva do coronavírus ainda é ascendente, é necessário ter todos 
esses cuidados. Não é achar que retornou à normalidade e gerar um 
grau de contaminação maior. 

Muitos dependem de transporte público e os contatos acabam 
sendo inevitáveis ao conviver com mais pessoas nas ruas 
e dentro da fábrica. Para as empresas que não oferecerem 
condições de retorno, que revejam sua posição e busquem 
outras alternativas. A vida é sempre o mais importante. 
O Sindicato está vigilante para acompanhar a situação. 
Os trabalhadores que perceberem condições vulneráveis à 
contaminação podem denunciar ao Sindicato.” 
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O coordenador de São Bernardo, Genildo Dias Pereira, o Gaúcho, 
destacou que as negociações entre o Sindicato e as empresas preservaram 
empregos e renda. 

“Encontramos dificuldades porque são realidades bem diferentes, lidamos 
com pequenas e médias empresas. Algumas estavam até com atraso no paga-

mento de salário e conseguimos negociar para que não houvesse demissões 
e para que todos conseguissem receber, mesmo que de forma parcelada. 

Agora algumas estão retornando suas atividades de forma gradual, 
mas as autopeças, principalmente, dependem das montadoras, por 
isso algumas ainda seguem paradas por não terem demanda. 

Estamos atentos e observando todas as medidas de higiene e 
sanitárias, como medição de temperatura, espaço adequado para 
higienização das mãos, uso de máscaras, algumas empresas alte-
raram horário de entrada e saída e de refeições para evitar aglo-

merações. Nós seguimos acompanhando a situação nas fábricas e 
dos trabalhadores.”

O coordenador da Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, Marcos Paulo Lourenço, o Marquinhos, lembrou que foi 
difícil convencer alguns empresários a não demitirem e a adota-
rem medidas de higiene especificas para o controle da pandemia.

“Avalio que aqui tivemos uma atuação muito positiva. Foi difícil 
no começo, enfrentamos dificuldades desde as empresas peque-
nas, com cinco trabalhadores, até nas maiores porque muitos 
empresários não conheciam a nova Medida Provisória. 
Houve muita ameaça de demissão, tivemos que negociar 
muito, fazer acordos e até explicar a MP. Na visão de 
muitos empresários, quando o negócio aperta já querem 
demitir, e nós usamos diversas ferramentas e evitamos 
demissões. Estamos acompanhando todas as empresas, 
elas se adequaram às medidas de higiene e segurança. Mas 
no começo também foi difícil convencer o empresário que 
ele tinha que gastar com a saúde do trabalhador, mas temos 
que pressionar, é nosso papel”. 
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SÃO BERNARDO

RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA
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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
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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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