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EDIÇÃO ONLINE

Doações são feitas a quem mais precisa pelos 
trabalhadores em Diadema e na Mercedes. 

Sindicato inaugura o segundo ponto de água potável.

SOLIDARIEDADE 
METALÚRGICA
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900 FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
Por determinação da Justiça de São 

Paulo, a PM cumpriu na manhã de hoje 
uma ordem de reintegração de posse 
em um terreno em Guaianases. Sem ter 
para onde ir, as 900 famílias temem a 
contaminação pelo coronavírus.

AÇÃO SOLIDÁRIA DO MST E MSTC
O Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) de SP e o Mo-
vimento Sem Teto do Centro (MSTC) 
se uniram para preparar refeições sau-
dáveis e saborosas para a população em 
situação de rua e de vulnerabilidade.

FORA DO MERCADO DE TRABALHO
A população fora do mercado de tra-

balho saltou de 64,9 para 70,9 milhões 
se comparados os meses de fevereiro 
a abril de 2019 com o mesmo período 
deste ano. Deste total, a maioria, 47,4 
milhões são mulheres.

MTST GARANTE SUSPENSÃO 
DE COBRANÇA DO MINHA CASA MINHA VIDA

Beneficiários de unidades habitacio-
nais do programa Minha Casa Minha 
Vida da Faixa 1 não terão que pagar as 
parcelas pelos próximos 3 meses. A Jus-
tiça Federal determinou a suspensão da 
cobrança no estado de SP, atendendo a 
uma ação do MTST.
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TRÊS MESES APÓS 1ª MORTE, 
BRASIL CHEGA A 44.148 PESSOAS MORTAS PELA COVID-19 

Passados três meses 
da primeira morte con-
firmada pela Covid-19 
no Brasil, 44.148 pesso-
as morreram pela do-
ença no país. Ao todo, 
são 891.896 casos con-
firmados, de acordo 
com levantamento do 
consórcio de imprensa 
(Uol, Folha, Estadão, 
G1, O Globo e Extra) 
junto às secretarias es-
taduais de saúde.  

O Brasil é o 2º país 
no mundo com mais 
contaminados e mais 
mortes, atrás apenas 
dos Estados Unidos. O 

mundo tem 7,8 milhões 
de casos e 431.541 mor-
tes, segundo a OMS 
(Organização Mundial 
da Saúde). Em 24h, 
foram 132.581 novos 
casos confirmados e 
3.911 novas mortes. 

Estado 
Foram 3.258 casos 

novos em um dia no 
Estado de São Paulo, 
com 73 novas mortes. 
Ao todo, o Estado re-
gistrou 181.460 casos e 
10.767 óbitos, de acor-
do com a Fundação 
Seade.

Dos casos, 51,5% 
foram na capital, 21,6% 
na Região Metropo-
litana (ABC incluso, 
exceto capital) e 26,9% 
no interior/litoral. 

A Região Metropoli-
tana tem 77,1% dos lei-
tos de UTI e 64,1% de 
enfermaria ocupados. 

ABC
O primeiro dia de 

reabertura parcial do 
comércio e shoppings 
ontem foi marcado por 
grande movimentação 
nos centros comerciais 
da região, com filas nas 

portas das lojas. 
A liberação do go-

verno do Estado para 
toda Região Metropo-
litana se deu mesmo 
com aumento do nú-
mero de casos e mortes. 
A região soma 12.473 
casos e 853 mortes. Em 
24h, foram 469 novos 
casos e 15 novos óbitos, 
de acordo com ABC 
Dados. 

O índice de isola-
mento social no do-
mingo, dia 14, ficou 
em 50% no ABC, 54% 
na capital e 52% no 
Estado.
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Os Metalúrgicos do ABC 
inauguraram o segundo Ponto 
de Vida e Dignidade, com água 
potável e sabonete, no sábado, 
dia 13, na calçada em frente à 
Regional Diadema. Assim como 
na inauguração do primeiro 
ponto, na Sede, dia 25 de abril, 
também participou da atividade 
o padre Júlio Lancellotti, coor-
denador da Pastoral do Povo de 
Rua e vigário da paróquia São 
Miguel Arcanjo, em São Paulo. 

O diretor executivo do Sindi-
cato, Carlos Caramelo, destacou 
que a atuação cidadã está na his-
tória dos Metalúrgicos do ABC.

“A instalação do ponto de 
água significa a vida, é um 
contraponto à Covid. Tivemos 
a presença do padre Júlio, com-
panheiro de muita fé e luta que 
vem dando um exemplo de so-

lidariedade e humanismo para 
todos. O espaço de higienização 
também é um ponto de digni-
dade e respeito à população em 
situação de rua, a quem mais 
precisa de apoio, de políticas 
públicas e do olhar das autori-
dades”, explicou. 

O padre, que tinha feito o 
pedido à diretoria do Sindicato, 
participou das duas inaugura-
ções e foi homenageado pelo seu 
trabalho incansável na defesa 
das pessoas mais vulneráveis e 
oprimidas. 

“É o segundo ponto do Sin-
dicato e temos um na paróquia 
nesse padrão, então são três. 
É uma forma importante de 
acesso à água e à higiene, que 
todos deveriam seguir”, afirmou 
o padre. 

Ele também comentou sobre 
a dificuldade 
do acesso à 
renda emer-
gencial das 
pessoas em 
situação de 
rua. “Temos 
um mutirão 
com advoga-
dos voluntá-
rios para que 
c o n s i g a m 
receber o au-
xílio. Os pro-

blemas são vários, de documen-
tação, 2ª via do RG, CPF inativo. 
O Ministério do Trabalho não 
atualizava as informações há 
um ano, então tem gente de-
sempregada agora que consta 
no cadastro como empregado. 
Teve uma pessoa que nos pro-
curou e consta como morto no 
cadastro”, contou. 

O coordenador do Movi-
mento Nacional da População 
em Situação de Rua, Darcy da 
Silva Costa, ressaltou que a ação 
do Sindicato é muito significa-
tiva no acesso à água, não só 
para a população em situação de 
rua, mas a quem passar e tiver 
necessidade.   

“É uma coisa tão simples, mas 
tão abrangente e com um signi-
ficado tão profundo. Mostra essa 
responsabilidade mútua com a 
sociedade no seu entorno de for-
ma muito concreta, comunitária 
e solidária”, disse. 

“A sociedade, além de pagar 
seus impostos, assume muitas 
das responsabilidades que o go-
verno deveria assumir. A classe 
trabalhadora que constrói esse 
país tem demonstrado essa so-
lidariedade enorme com os seus 
semelhantes, é um exemplo de 
uma nova sociedade com res-
peito total pela vida e o Sindicato 
está na linha de frente”, ressaltou.

Sindicato inaugura ponto de água 
potável em Diadema
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Água e sabonete estão disponíveis a todos na calçada em frente à Regional Diadema. 
O primeiro ponto fica na Sede. 



Para além das doações de cestas básicas, pro-
dutos de higiene, cobertores e roupas, a popu-
lação em situação de rua, tem recebido auxílio 
jurídico para solucionar demandas gerais, so-
bretudo, para tentar garantir o recebimento do 
Auxílio Emergencial, já que são muito os entra-
ves colocados pelo governo, conforme explica a 
advogada da Pastoral do Povo de Rua, Juliana 
Costa Hashimoto Bertin. 

“Temos feito esse trabalho por duas razões, 
em primeiro lugar pela necessidade das pessoas 
e em segundo, porque a Defensoria Pública da 
União e a Defensoria Pública do Estado estão 
com atendimento remoto, por formulário e ce-
lular. Isso para uma pessoa em situação de rua é 
impraticável, elas não têm acesso a email, inter-
net, celular, muitas não sabem ler nem escrever. 
Como superar tantos obstáculos para ter acesso 
à justiça?”, contou.

“ABSOLUTO 
CAOS”
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Advogados tentam 
driblar entraves para 

garantir acesso ao 
Auxílio Emergencial à 

população de rua

 divulgação
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Entre as principais dificul-
dades de cadastro para rece-
ber o Auxílio Emergencial, 
que nas palavras dela está um 
“absoluto caos”, está a falta 
de documento, falta de um 
número de celular e erros ca-
dastrais. “O CAD Único exige 
celular, mas a partir desta 
semana começou a funcionar 
o cadastro sem celular, o CNJ 
(Conselho Nacional de Justi-
ça) com auxílio do Ministério 
Público Federal conseguiu 
exigir que Ministério da Ci-

dadania fizesse um convênio 
com os Correios para a reali-
zação do cadastro inicial sem 
o número de celular, mas, 
como não houve treinamento 
para as agências, está muito 
confuso.”

“É inacreditável, são muitos 
erros. Não sabemos se por 
interferência humana ou se 
é um sistema absolutamente 
falho. O sistema da Dataprev 
definitivamente não funciona 
a contento. Outro problema 
muito grande é que não existe 

um treinamento uniforme nas 
agências da Caixa Econômica 
Federal”, detalhou.

Segundo a advogada, ape-
sar de todos os esforços da 
equipe jurídica, muitos pas-
sarão pela pandemia sem ter 
acesso à ajuda de R$ 600. “Não 
tem a menor sombra de dúvi-
da que boa parte dessas pesso-
as passará pela pandemia sem 
conseguir receber o Auxílio, 
vão depender de cesta básica 
e dos cafés da manhã para se 
alimentar”, finalizou.

 divulgação



No sábado, dia 13, o Drive 
Thru Solidário foi na Regional 
Diadema do Sindicato. Não 
era preciso sair do carro para 
doar alimentos não perecíveis, 
produtos de higiene e limpeza 
e roupas.

O coordenador da Regional 
Diadema, Claudionor Vieira 
do Nascimento, agradeceu as 
doações feitas. 

“O gesto de solidariedade 
é dos mais importantes na 
vida da humanidade. Neste 
momento, o que a gente pode 
contar é com a solidariedade 
das pessoas. Agradecemos a 
participação de todos os tra-
balhadores, CSEs, empresas e 
das pessoas que são sensíveis 

à causa nesse grande mutirão 
solidário”, afirmou. 

Foram cerca de duas tonela-
das de arrecadações, que serão 
doadas para famílias que estão 
precisando e entidades parcei-
ras. Hoje parte das doações foi 
entregue ao Movimento Nacio-
nal da População em Situação 
de Rua, em São Paulo. 

No mesmo dia do Drive 
Thru, foi inaugurado o segundo 
ponto de água potável do Sin-
dicato, na calçada em frente à 
Regional Diadema. 

“O momento é muito difí-
cil, com pessoas em situação 
vulnerável. O ponto de água é 
para dar condições mínimas 
para as pessoas se higienizarem 

e essa ação precisa ser levada 
para frente, junto a outros sin-
dicatos, as prefeituras podem 
instalar pontos no centro e em 
bairros populosos”, defendeu. 

Rede Comvida
Os Metalúrgicos do ABC 

e parceiros buscam fortalecer 
as iniciativas de solidariedade 
com a Rede Comvida, que tem 
o objetivo de divulgar o traba-
lho solidário de entidades. 

Acesse redecomvida.blogs-
pot.com, conheça as ações e 
faça sua doação. As entidades 
que quiserem fazer parte po-
dem entrar em contato pelo 
e-mail campanhacomvida@
smabc.org.br.

Drive Thru Solidário recebe doações em Diadema
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Os trabalhadores na Mercedes organizaram a campanha 
solidária nos dias 10, 11 e 12 nas portarias da montadora, em 
São Bernardo, para arrecadar alimentos e produtos de higiene 
e limpeza a quem mais precisa.  

Os produtos foram separados e organizados em cestas bá-
sicas. As doações também puderam ser feitas em dinheiro e o 
valor foi convertido na compra de 107 cestas básicas grandes. 
Ao todo, são 2,6 toneladas de doações, com 146 cestas básicas.  

O coordenador da representação na Mercedes, Ângelo 
Máximo de Oliveira Pinho, o Max, agradeceu a participação 
dos trabalhadores. 

“O CSE e o Sindicato parabenizam a cada companheiro e 
companheira que se solidarizaram e ajudaram com doações 
de produtos ou depósito na conta. E também aos que sentiram 
no coração a solidariedade, mesmo que não conseguiram ou 
não puderam doar, pois com essa atitude vamos juntos poder 
ajudar um pouco quem realmente está precisando”, afirmou. 

Durante a campanha, alguns trabalhadores indicaram 
colegas desempregados, que foram cadastrados pelo CSE e 
hoje receberam as doações no Sindicato.  Pessoas e entidades 
ligadas à Rede Comvida (redecomvida.blogspot.com) também 
serão atendidas.

Trabalhadores na Mercedes 
fazem campanha solidária  
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ZAP DO SINDICATO
11 97407-3791

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

Diretor Responsável: Aroaldo Oliveira da Silva. | Repórteres: Luciana Yamashita e Olga Defavari. | Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

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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