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EDIÇÃO ONLINE

“O comparecimento de cada um de vocês dará 
suporte para que essa direção continue 
lutando por direitos”, convoca Wagnão.

PARTICIPE DA ELEIÇÃO VIRTUAL 
NOS PRÓXIMOS DIAS 24 E 25

2º TURNO
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COMO PEDIR SOCORRO
Mulheres vítimas de violência do-

méstica podem denunciar agressores 
quando forem a uma farmácia. Para 
pedir socorro, basta fazer um X na mão 
com um batom vermelho. Mais de 10 
mil farmácias no país já aderiram a 
Campanha.

CASO GUILHERME SILVA
A Polícia Civil investiga a participação 

de dois PMs na morte de Guilherme Sil-
va Guedes, 15 anos, encontrado morto 
em Diadema com um tiro na cabeça, na 
noite de domingo. O caso provocou uma 
onda de protestos.

SEM PERSPECTIVAS 
O Brasil tem 25,6 milhões de pesso-

as que gostariam de estar empregadas, 
mas não buscaram trabalho em maio, 
segundo o IBGE. Desse total, 17,7 mi-
lhões dizem não ter procurado ocupação 
ou por causa da pandemia ou por não 
existir vagas onde vivem.

BRASIL EM ÚLTIMO LUGAR
Com Bolsonaro, Brasil tem pior 

resposta à pandemia entre 53 países, 
aponta Índice de Percepção da Demo-
cracia – 2020, feito empresa alemã Dalia 
Research em parceria com a Fundação 
Aliança para as Democracias, divulgado 
nesta semana.
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BRASIL COMPLETA UM MÊS SEM MINISTRO TITULAR 
DA SAÚDE E ULTRAPASSA 45 MIL MORTES

Sem políticas públi-
cas para o combate à 
pandemia da Covid-19, 
o Brasil alcançou 45.467 
mortes e 929.149 casos 
confirmados, de acor-
do com consórcio de 
veículos de imprensa, 
em uma sucessão de 
erros do governo na 
condução da crise.  

O diretor executivo 
do Sindicato, Nelsi Ro-
drigues, o Morcegão, 
destacou que essa falta 
de combate vem agra-
vando cada vez mais a 
crise sanitária, política e 
econômica no país. 

“Esse governo instá-
vel, que acha que tudo 

tem que ser do jeito 
dele, tira a autonomia 
do Ministério da Saú-
de, sendo que dois 
ministros já passaram 
pelo cargo durante a 
pandemia, e agora um 
general interino está há 
um mês para executar 
o plano de governo de 
Bolsonaro, que é me-
nosprezar a questão da 
saúde e as vítimas da 
Covid”, afirmou. 

“Além da confusão e 
de não tomar medidas 
de isolamento social, 
faltam testes para fazer 
o controle da doença. 
As estatísticas mostram 
que as mortes vão che-

gar a 100 mil até o final 
de agosto com esse go-
verno insensato que não 
pensa na sociedade. É 
preciso um plano de 
ação que leve em conta 
a proteção e a vida das 
pessoas, com autono-
mia do Ministério da 
Saúde para sair dessa 
situação tão grave que 
tem abalado a vida das 
pessoas, com reflexos na 
economia e em todas as 
áreas”, defendeu. 

ABC e SP
A região registrou 

12.767 casos e 870 
mortes pela Covid-19. 
Em 24h, foram 294 

novos casos 
e 17 novos 
óbitos, de 
acordo com 
ABC Dados. 
O índice de 
isolamen-
to social na 

segunda-feira, dia 15, 
ficou em 45% no ABC, 
47% na capital e 48% 
no Estado. 

Em todo o Estado 
de São Paulo, foram 
confirmados 190.285 
casos e 11.132 mortes. 
Em meio a reabertura 
parcial do comércio e 
shoppings, o Estado ba-
teu novo recorde de ca-
sos e de mortes em 24h. 
Foram 8.825 casos e 
365 mortes no balanço 
de ontem. Os números 
costumam ser menores 
no fim de semana e 
na segunda-feira devi-
do aos plantões, mas 
não tinham alcançado 
esse patamar em toda 
a pandemia.
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A necessidade de isolamento 
social causada pela atual pande-
mia da Covid-19 reacendeu um 
debate que já vinha de alguns 
anos sobre as potencialidades 
e limites do EAD (Ensino a 
Distância) no panorama edu-
cacional brasileiro. A evolução 
tecnológica com a expansão 
da internet de banda larga, o 
desenvolvimento de aplicativos 
e plataformas mais interativas 
também tem estimulado a di-
fusão do EAD. 

Na perspectiva do mercado, 
o EAD é uma oportunidade 
de negócio e uma fonte de 
lucro em potencial. Por isso, 
grandes grupos educacionais, 
nacionais e estrangeiros, têm 
vendido a ideia das vantagens 
não só para o público adulto, 
mas também para uma parte do 
ensino médio e fundamental. 
Essas instituições alegam que 
“a crise do coronavírus oferece 
uma chance para experimentar 
novas maneiras de fazer as coi-

sas e questionar velhos hábitos”. 
Não podemos debater o 

EAD apenas pelo viés tecnoló-
gico ou econômico. O exemplo 
dos programas emergenciais 
de ensino não-presencial, atu-
almente em curso nas redes 
públicas de ensino público 
por conta da atual pandemia, 
tem revelado que uma parte 
significativa dos alunos não 
acessa as aulas virtuais por falta 
de equipamentos e de internet 
de qualidade, além das pés-
simas condições de moradia, 
entre tantos fatores que não 
permitem que todos os alunos 
se apropriem dessa forma de 
ensino.  

Portanto, falar em EAD para 
ensino fundamental e médio de 
forma acrítica é aprofundar a 
desigualdade já existente que, 
infelizmente, tende a se agravar 
com o atual surto epidêmico. 
Uma política de implantação de 
EAD tem que ser acompanha-
da de um amplo debate sobre 

política educacional e desen-
volvimento social. Além disso, 
a educação é muito mais que 
disseminação de conhecimen-
to. É um processo de diálogo e 
interação permanente quando 
nos relacionamos socialmente 
no universo educacional, abrin-
do a possibilidade de interpre-
tarmos o mundo criticamente 
de forma individual e coletiva. 

O Ensino a Distância tem 
um grande potencial que pode 
fortalecer e consolidar proces-
sos formativos nos diversos 
campos do conhecimento, 
inclusive na qualificação pro-
fissional. No atual contexto de 
distanciamento social, pode ser 
uma ferramenta útil, inclusive, 
para a formação sindical. Nesse 
sentido, deve estar subordinado 
aos objetivos mais amplos de 
uma educação libertadora e in-
clusiva, que coloque no centro 
da ação pedagógica a constru-
ção coletiva do conhecimento e 
a autonomia do educando.
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ENSINO A DISTÂNCIA: 
LIMITES E POSSIBILIDADES 

Comente este artigo.
Envie um e-mail para 

formacao@smabc.org.br
Departamento de Formação

Saiba mais



Nos próximos dias 24 e 25 de 
junho será realizada a votação 
virtual para escolha dos inte-
grantes do Conselho da Exe-
cutiva e do Conselho Fiscal da 
gestão 2020/2023 dos Metalúr-
gicos do ABC. Para participar, 
o trabalhador deve registrar sua 
escolha no site smabc.votebem.
com.br nos dias determinados.

O segundo turno, previsto 
para abril e adiado por conta 
da pandemia causada pelo co-
ronavírus, será realizado por 

votação virtual para preservar 
a saúde dos companheiros e 
companheiras, respeitando o 
isolamento social recomen-
dado pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde). 

“Vocês elegeram os Comitês 
Sindicais de Empresa, agora é 
preciso eleger os 33 trabalha-
dores, entre os 193 que vocês já 
elegeram, que darão sequência, 
no próximo mandato, que se 
inicia no dia 19 de julho, às 
nossas lutas diárias para pre-

servação de direitos e qualidade 
de vida”, explicou o presidente 
do Sindicato, Wagner Santana, 
o Wagnão, que é candidato a 
reeleição. 

“Precisamos do seu apoio e 
da sua vontade expressa na urna 
eletrônica, é ela que determina 
como nós seremos ouvidos pe-
las empresas e órgão públicos. 
O comparecimento de cada um 
de vocês dará suporte para que 
essa direção continue lutando 
por direitos”, convocou.
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Wagnão convoca categoria para votação virtual 
no 2º turno das eleições 

Para Arnaldo Formaggi, sogro do Luís, trabalhador no departa-
mento de Formação do Sindicato. Hospital Estadual Mário Covas. 
Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Santo André. De segunda a 
sábado, das 8h às 13h, exceto feriado. Tel: 2829-5162.

Doe Sangue



A Comissão Eleitoral, por seu Presidente, que 
coordena e realiza as eleições do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, no uso de suas prerroga-
tivas e desempenho de suas atribuições, torna 
pública a seguinte resolução:

1. Conforme edital de convocação publicado 
no órgão oficial de comunicação do Sindicato, 
a Tribuna Metalúrgica, na edição do dia 26 de 
maio de 2020, a Comissão Eleitoral realizará o 
segundo turno das eleições, onde acontece a 
escolha do “Conselho da Executiva da Dire-
ção” e do “Conselho Fiscal” do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC.

2. A realização da eleição se dará de maneira 
telemática, isto é, com votação eletrônica, em 
plataforma digital, por meio da qual propiciará 
não apenas o direito ao voto, mas a ampla parti-
cipação dos associados ao Sindicato no processo 
de escolha da direção.

 
3. As eleições eletrônicas, que em função do 

contexto de calamidade pública que vive o país, 
utilizadas pela primeira vez pela comissão elei-
toral, têm sido adotadas por diversos sindicatos 
de classe como forma de preservar o direito 
constitucional dos trabalhadores à representação 
sindical, com participação segura no processo 
de escolha, sem qualquer risco à saúde ou à 
própria vida. 

4. Todo o processo está organizado com base 
nos princípios da democracia, da lisura das elei-
ções, da celeridade, da publicidade dos atos, do 
sigilo e da segurança do voto, como dispõe a Lei 
14.010, de 10 de junho de 2020. 

5. Serão assegurados amplos meios de vota-
ção e de participação, inclusive com a fixação 

de mesas coletoras de votos no Sindicato e nas 
sedes regionais, onde serão observados todos os 
protocolos sanitários vigentes e também os ho-
rários eventualmente estabelecidos em decretos 
estaduais ou municipais para atendimento ao 
público. 

6. A plataforma digital onde será realizada 
a votação ficará disponível para a participação 
dos eleitores entre os dias 24 e 25 de junho de 
2020, das 06 horas do primeiro dia até 24 horas 
do último dia.  

7. A votação será exclusivamente por meio 
eletrônico, com a recepção digital de votos 
através do uso de equipamentos computacio-
nais, tais como: computadores de mesa, Tablets, 
Notebooks e dispositivos móveis conectados à 
internet, mediante a utilização de criptografia. 

8. No prazo de dois dias úteis anteriores ao 
primeiro dia da votação, a Comissão Eleitoral 
publicará no órgão oficial de comunicação do 
Sindicato e também no portal eletrônico www.
smabc.org.br, nova resolução com instruções 
relativas à votação, bem como tutorial, em vídeo, 
para auxiliar o processo de acesso à plataforma 
digital e exercício do voto.

  
9. Ao final da apuração, o resultado do segun-

do turno será divulgado pela Comissão Eleitoral 
no órgão oficial de comunicação do Sindicato, 
a Tribuna Metalúrgica, bem como no portal 
referido no item acima.

São Bernardo do Campo, 
17 de junho de 2020. 

Presidente da Comissão Eleitoral 
WAGNER LUIZ DE FREITAS
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RESOLUÇÃO NÚMERO “1” DA COMISSÃO ELEITORAL 
PARA O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES DO 

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC.



No debate online “Fer-
ramentarias no Rota 2030: 
oportunidades e desafios”, 
realizado hoje de manhã pela 
AEA (Associação Brasileira 
de Engenharia Automotiva), 
o diretor executivo do Sin-
dicato, Wellington Messias 
Damasceno, explicou as prin-
cipais medidas defendidas 
pelo Sindicato para fortalecer 
a ferramentaria nacional e a 
importância estratégica que 
o setor representa para toda a 
indústria. 

“O país já vinha com uma 
desaceleração industrial gran-
de e agora com a pandemia há 

muita dificuldade, sobretudo 
de acesso ao crédito para que 
as empresas consigam se man-
ter no mercado e se preparar 
para o futuro. O setor é extre-
mamente importante para a 
indústria brasileira enraizar a 
sua produção, gerar conheci-
mento, ter maior aproximação 
entre universidades e setor 
produtivo e gerar empregos de 
maior capacitação e remunera-
ção”, afirmou. 

O dirigente lembrou que as 
discussões feitas desde o início 
da elaboração do Rota 2030 
são bem diferentes do que foi 
lançado pelo governo, com um 

programa muito menos robus-
to do que o setor automotivo 
necessitaria.   

“O Inovar-Auto era uma po-
lítica estratégica de Estado para 
as montadoras se instalarem 
no Brasil, buscava nacionalizar 
parte da produção e dos in-
vestimentos. O Rota 2030 traz 
investimentos em pesquisa, de-
senvolvimento e inovação, mas 
tem carências. A ferramentaria 
só virou um dos pilares pela 
pressão que fizemos e acúmulo 
que temos nas discussões do 
setor. Por isso, é preciso atuar 
com outros programas comple-
mentares, que possam resolver 

Sindicato defende ferramentaria como 
estratégica para toda indústria nacional
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adonis guerra



.8quarta-feira, 17 de junho de 2020 

lacunas”, explicou.
“No Rota, defendemos mui-

to a capacitação profissio-
nal dos trabalhadores e dos 
gestores, um programa de 
liderança 4.0, a certificação 
das ferramentarias para ter a 
base comparativa padronizada 
de prazos e preços, a criação 
de um birô de projetos para 
baratear custos e permitir 
compartilhamento de experi-
ências, além de treinar alunos 
e profissionais”, citou.

Também destacou o se-
minário sobre o programa 
estadual PróFerramentaria 
SP, realizado em fevereiro no 
Instituto Mauá de Tecnologia, 
para que a região do ABC co-
meçasse a se organizar sobre as 
oportunidades do programa, 
com uso de créditos retidos de 
ICMS das montadoras para in-
vestir em ferramentaria e gerar 
pedidos para as empresas. 

“Temos discutido com as 
associações empresariais um 

pacote de medidas que bus-
que ajudar a recuperar o país, 
como reconversão industrial, 
nacionalização de conteúdo, 
programas de crédito, estímulo 
e aumento de investimento em 
P&D. O Brasil precisa rever a 
estratégia e a ferramentaria é 
fundamental para isso”, con-
cluiu. 

Participaram da live Carlos 
Sakuramoto, da GM, Jefferson 
de Oliveira Gomes e Ana Paola 
Braga, do IPT.
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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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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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