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EDIÇÃO ONLINE

Metalúrgicos do ABC revertem fechamento imediato da empresa

LUTA E UNIDADE ADIAM 
DECISÃO DA KOSTAL

arte sobre foto de adonis guerra
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EM DIREÇÃO À POBREZA
Sete milhões de brasileiros podem ser 

empurrados para a pobreza neste ano, 
se os mecanismos de transferência de 
renda não atingirem os mais vulneráveis 
ou forem suspensos antes de terminados 
os efeitos da Covid-19. O diagnóstico é 
do Banco Mundial.

ATAQUES AO STF
O presidente do STF, Dias Toffoli, pe-

diu à PF e ao governo do Distrito Federal 
providências quanto às manifestações 
de sábado que culminaram com o lan-
çamento de fogos de artifício contra o 
prédio da corte.

#FORABOLSONARO
Milhares de pessoas ocuparam as 

ruas de São Paulo e Porto Alegre neste 
domingo para protestar contra o fascis-
mo, o racismo e pelo “Fora, Bolsonaro”. 
A maioria usou máscaras e álcool em 
gel e os organizadores pediam a todo 
momento o distanciamento social.

SAQUES DO FGTS  
O governo Bolsonaro libera saques do 

FGTS, a partir do dia 29 de junho, para 
aquecer economia com poupança do 
trabalhador. Especialistas dizem que go-
verno deveria injetar recursos próprios 
na economia, sem utilizar dinheiro do 
próprio trabalhador. 
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COM 12 MIL CASOS DA COVID-19, ABC RELAXA O ISOLAMENTO 
Sem redução de casos da 

Covid-19, a região iniciou hoje 
a flexibilização do isolamen-
to social, com reabertura do 
comércio por um período de 
quatro horas por dia. Ao todo, 
o ABC registra 12.004 casos 
confirmados e 838 mortes, de 
acordo com o painel de acom-
panhamento da ABC Dados 
da noite de ontem. Em 24h, 
foram 273 novos casos e 14 
novas mortes. 

A taxa de letalidade no ABC 
(7%) segue mais alta que a do 
Estado de São Paulo (6,1%) e 
a do país (5%). Em média, o 
total de infectados e de mortes 
tem dobrado a cada 15 dias na 
região. 

O índice de isolamento so-
cial no sábado, dia 13, ficou em 
46% no ABC, 49% na capital e 
48% no Estado de SP. 

O potencial de subnotifica-
ção é alto pela falta de testes 
e atrasos nos resultados. Só 
as notificações em investiga-

ção são 60% do total, ou seja, 
17.046 pessoas passaram pelo 
sistema de saúde com sinto-
mas, mas ainda aguardam o 
resultado dos testes. 

Estado
Os casos novos em um 

dia no Estado de São Paulo 
chegaram a 5.327, com 113 
mortes registradas. Ao todo, 
o Estado tem 178.202 casos e 
10.694 óbitos, de acordo com 
a Fundação Seade.

A pandemia avança para 
o interior, com registros em 
579 das 645 cidades do Esta-
do. A Região Metropolitana 
tem 77,8% dos leitos de UTI 
e 64,6% de enfermaria ocu-
pados. 

O relaxamento da quarente-
na no Estado poderá provocar 
aumento de 71% das mortes 
até o início de julho, de acordo 
com projeções de pesquisa-
dores da USP (Universidade 
de São Paulo) e da FGV (Fun-

dação Getúlio Vargas). Ou 
seja, além das 5.500 mortes 
previstas no período, mais 
10.300 pessoas podem morrer 
pelo aumento da velocidade de 
propagação do vírus. 

Brasil 
O Brasil tem 43.396 mortes 

e 869.956 casos, de acordo com 
levantamento feito pelo con-
sórcio de veículos de imprensa. 
Em 24h, foram 17.086 novos 
casos e 598 novas mortes re-
gistradas. 

Na sexta-feira, dia 12, o 
Brasil passou o Reino Unido 
em número de mortes e agora 
é o segundo na lista mundial, 
atrás apenas dos Estados Uni-
dos. O país já tinha alcançado 
a segunda posição em número 
de casos também. 

O mundo tem 7,4 milhões 
de casos e 418.294 mortes, de 
acordo com a OMS. Em 24h, 
são 136.572 casos confirmados 
e 4.925 novas mortes.
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A consulta da Campanha Salarial, anu-
almente realizada com ampla participação 
da categoria, este ano precisou ser realizada 
de forma virtual para preservar a saúde dos 
companheiros e companheiras e manter o 
isolamento social necessário no combate à 
pandemia do coronavírus. Os dirigentes apro-
varam os eixos que desta vez estão focados na 
exigência de melhores condições de saúde e 
segurança e garantia de emprego.

O tema este ano é “Companheir@s! Tamo 
junto pela vida, emprego e renda”. Os eixos são: 
por melhores condições de saúde e segurança; 
por melhores condições sanitárias e de higiene; 
aumento salarial; pela manutenção de todos os 
direitos; pela nacionalização de componentes, 
máquinas e equipamentos. Outro eixo é a defe-
sa urgente de um projeto de reindustrialização 
do país. 

O coordenador da Regional Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, Marcos Paulo Lourenço, 
o Marquinhos, que acompanha as negociações 
com as bancadas patronais destacou as dificul-
dades e adversidades dessa Campanha.

“Desde 2015, temos dito que é um cenário 
complexo de negociações. Primeiro a crise 

econômica, em seguida o golpe, a reforma tra-
balhista, e a eleição de um governo de extrema 
direita. Agora, com a pandemia, temos uma 
situação completamente diferente de todas as 
que já enfrentamos. Nosso foco este ano é a 
preservação da saúde e dos empregos”. 

O dirigente destacou que as conversas com 
as bancadas patronais também devem ser 
realizadas de forma virtual, o que exigi-
rá dos sindicatos novas habilidades de 
negociação. “Os sindicatos patronais já 
são complicados presencialmente, na 
conversa virtual fica mais difícil medir a 
temperatura das conversas. Mas 
vamos nos adaptando a esse 
novo modelo, e, de forma 
presencial ou virtual, 
manteremos nossa 
postura combativa 
para fazer bons acor-
dos que garantam di-
reitos e empregos”. 

As pautas estão previstas 
para serem entregues aos 
representantes patronais 
no dia 25.

Dirigentes 
aprovam pauta 

de Campanha 
Salarial 2020 

em consulta 
virtual 
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A TVT (TV dos 
Trabalhadores), a Rá-
dio Brasil Atual e o 
Brasil de Fato lançam 
hoje, às 20h, o progra-
ma “Central do Brasil”, 
mais uma parceria 
entre os meios de co-
municação voltada 
à informação, divul-
gação e formação da 
classe trabalhadora, 
com apoio de organi-
zações e movimentos 

populares das Frentes 
Brasil Popular e Povo 
Sem Medo. 

O nome “Central do 
Brasil” foi cedido por 
Walter Salles, diretor 
do filme de mesmo 
nome. O programa 
terá duração de 15 mi-
nutos e vai ao ar de 
segunda a sexta-feira. 
Tem como objetivo 
contribuir para fortale-
cer a resistência demo-

crática e apresentar um 
radar de tudo que está 
acontecendo no país a 
partir da perspectiva 
das forças populares. 

Além disso, quer 
envolver entidades da 
sociedade civil, igrejas, 
movimento negro e ju-
ventude na construção 
de uma rede nacional 
de comunicação po-
pular. Entre os temas 
estão ações do povo 

brasileiro de combate 
ao novo coronavírus, 
informações sobre 
saúde, dicas de cultura 
e debate político.

A TVT pode ser 
acessada no canal di-
gital 44.1. A sintonia 
da Rádio Brasil Atual 
é a 98,9 FM na Gran-
de SP. Também estará 
disponível nas redes 
sociais do Brasil de 
Fato e de parceiros.

Movimentos populares estreiam hoje o 
programa “Central do Brasil”
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Em assembleia realizada 
no último sábado, 13, os tra-
balhadores e trabalhadoras 
na Kostal, em São Bernardo, 
aprovaram a negociação do 
Sindicato com a direção da 
fábrica para que a decisão 
sobre o fechamento ou não da 
planta, que estava prevista para 
julho, fique para 30 de setem-
bro. Os Metalúrgicos do ABC 
seguem buscando alternativas 
que permitam manter a em-
presa na cidade e a preservação 
dos 300 empregos diretos. 

“Com essa negociação, ga-
nhamos um tempo a mais para 
discutir a viabilidade da planta 
e tentar encontrar alternativas 

que possibilitem a permanên-
cia. Caso não sejam encontra-
dos meios, temos mais tempo 
para discutir como serão feitos 
os acordos. Mas o objetivo 
principal é encontrar saídas 
que evitem o fechamento da 
planta”, reiterou o coordenador 
de São Bernardo, Genildo Dias 
Pereira, o Gaúcho. 

O dirigente lembrou que 
essa foi só uma batalha venci-
da. “A guerra continua até 30 
de setembro e o pessoal precisa 
se manter organizado, mobili-
zado e seguindo as orientações 
do Comitê Sindical”. 

O coordenador do CSE, 
Eric Oliveira Alves, agrade-

ceu o empenho de cada um 
e reforçou que sigam na luta. 
“Quero agradecer a disposição 
e o empenho de luta de cada 
companheiro e companheira 
na semana anterior, que foi 
muito difícil, mas mesmo as-
sim mostramos para empresa a 
nossa união. Agora ganhamos 
mais força para avançar nas 
negociações, até porque não 
paramos por aqui, mais dias 
de luta virão”. 

A Kostal comunicou ao Sin-
dicato a decisão de fechamento 
da planta no último dia 6, 
desde então, os trabalhadores 
estão mobilizados na luta. A 
produção foi retomada hoje.

Negociação do Sindicato adia decisão da Kostal e 
garante mais tempo para buscar alternativas
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divulgação

Definição sobre encerramento das atividades da planta em São Bernardo, 
prevista para o próximo mês, ficou para 30 de setembro
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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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