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As negociações feitas pelo Sindicato confirmam efetivações na 
ferramentaria e a nova prensa PXL na estamparia. 
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ACORDO DE FUTURO GARANTE 
EMPREGOS E INVESTIMENTOS NA VOLKS
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Auxílio Emergencial 
Termina no dia 2 de julho o pra-
zo para trabalhadores informais 
e desempregados de baixa ren-
da se cadastrarem para receber 
as 3 parcelas do auxílio. 

Resolução histórica 
O Conselho de Direitos Huma-
nos da ONU aprovou resolução 
que condena o racismo sistêmi-
co e a violência policial, após o 
assassinato de George Floyd.

Solidariedade  
Manifestações presenciais e 
virtuais em diversos estados 
brasileiros foram realizadas no 
domingo, em solidariedade aos 
trabalhadores da saúde.

Semana do Orgulho LGBTI+
Coletivos e entidades, entre elas 
a CUT, iniciam hoje e seguem 
até domingo a Semana de Or-
gulho e Resistência LGBTI+ com 
debates e shows online.  
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A região do ABC chegou a 14.616 pessoas infectadas e 964 
mortes pela Covid-19. Em 24h, foram 131 novos casos e oito 
novos óbitos, de acordo com levantamento da ABC Dados.  

Santo André é a cidade com mais casos, São Bernardo é o 
município com mais mortes e São Caetano tem maior número 
de infectados a cada 100 mil habitantes. 

A taxa de letalidade no ABC (6,6%) segue mais alta que a do 
Estado (5,7%) e a do país (4,7%). O total de casos tem dobrado 
a cada 15 dias e o total de mortes, a cada 20 dias. 

Estado
O Estado de São Paulo registrou 219.185 casos e 12.588 

mortes. Em 24h, foram 3.392 casos e 94 mortes, de acordo com 
a Fundação Seade. Os números costumam ser menores aos fins 
de semana e segunda devido ao atraso na notificação. 

Na semana passada, quando o governo do Estado iniciou o 
afrouxamento do isolamento social nos municípios da Região 
Metropolitana e do litoral, o Estado bateu recorde de mortes 
em uma semana, com 1.913 óbitos entre os dias 14 a 20. Foram 
quatro dias seguidos com mais de 300 mortes por dia.   

Dos casos, 48,6% foram na capital, 21,2% na Região Metro-
politana (exceto capital) e 30,2% no interior/litoral. 

A Região Metropolitana tem 68,6% dos leitos de UTI e 57,8% 
de enfermaria ocupados. 

Brasil
Segundo o painel do Conass (Conselho Nacional de Secretá-

rios de Saúde), o país registrou 1.084.873 casos e 50.608 mortes. 
O Brasil é o 2º país no mundo com mais contaminados e 

mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. O mundo tem 8,38 
milhões de casos e 450.686 mortes, de acordo com a OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde). Em 24h, foram 142.451 novos 
casos e 5.151 novas mortes. 

ABC REGISTRA 
14,6 MIL CASOS 
E 964 PESSOAS 
MORTAS PELA 

COVID-19
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Em meio à pandemia 
da Covid-19, os acor-
dos de futuro nego-

ciados pelo Sindicato com 
a Volks desde 2012 se mos-
tram ainda mais essenciais. 
Na ferramentaria, foram 51 
efetivações e a garantia de 
efetivação de seis alunos do 
Senai por semestre. Já na 
estamparia, os investimentos 
são de quase R$ 300 milhões 
na prensa PXL. 

O coordenador geral 
da representação na Volks, 
Wagner Lima, ressaltou a 
importância dos acordos de 
longo prazo. 

“Sempre destacamos a 
importância de ter organi-
zação no local de trabalho e 
de pensar a longo prazo. Em 
um momento inesperado de 
pandemia como esse, tería-
mos muito mais dificuldades 
se não fossem os acordos. 
Mesmo na redução de jorna-
da para atravessar o período, 
garantimos 100% do salário 
líquido, independente de 
faixas salariais”, afirmou. 

“São acordos desde 2012, 
com renegociações confor-
me as necessidades que fo-
ram aparecendo, e a fábrica 
vem cumprindo as etapas 
de investimentos. O acordo 
atual vale até 2021, já tive-
mos a vinda da plataforma 
mundial e a vinda do novo 
carro”, lembrou. 

Ferramentaria 
Em assembleia na manhã 

de hoje com os trabalha-
dores na ferramentaria, o 
secretário de Formação e 
coordenador do segmento 
automotivo da CNM/CUT 
(Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT), 
José Roberto Nogueira da 
Silva, o Bigodinho, falou 
da importância do acordo, 
que garantiu a efetivação de 
51 novos trabalhadores na 
ferramentaria. Além disso, 
mantém a cláusula do acor-
do que garante a efetivação 
de seis alunos do Senai por 
semestre até o final de 2021. 

“Por conta da pandemia, 
os projetos e o desenvolvi-
mento de produtos estão pa-
rados por decisão da fábrica 
por tempo indeterminado 
e isso têm impacto mui-
to grande, principalmente 
na ferramentaria. Mesmo 
assim, conseguimos a efe-
tivação dos trabalhadores 
que estavam com contratos 
vencendo e a garantia das 
efetivações dos alunos do 
Senai para oxigenar a área e 
manter o conhecimento no 
setor, já que houve a saída de 
aposentados”, disse. 

“A pandemia faz estragos 
no mundo e no mundo do 
trabalho não é diferente. Ter 
a organização no local de tra-
balho nos deu a possibilidade 

ETAPAS DE INVESTIMENTO NA VOLKS SÃO 
RESULTADO DE ACORDOS COM O SINDICATO
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de encontrar caminhos para 
resolver momentos difíceis 
como este, com utilização 
das medidas de flexibilidade, 
inclusive o layoff ”, destacou.

Estamparia
A estamparia recebeu a 

nova prensa PXL, fruto do 
acordo de 2012 e intensifi-
cado a partir de 2015 com o 
compromisso da fábrica de 
produzir novos modelos na 
planta desde a estamparia. A 
máquina teve investimento 
de cerca de 50 milhões de 
euros (quase R$ 300 mi-

lhões). Na semana passada, 
o presidente do Sindicato, 
Wagner Santana, o Wagnão, 
visitou a área. 

Integrante da Comissão 
de Fábrica, Murilo Donizete 
Vilas Boas acompanhou o 
acordo. “A estamparia tinha 
uma limitação técnica, pois 
as máquinas que existiam já 
não conseguiam estampar 
peças com o design que 
os carros de hoje têm. A 
PXL traz essa capacidade 
de produzir veículos mais 
modernos desde o início do 

processo e nos habilita a ter 
modelos mais atuais e de 
padrão global”, explicou.

“Além disso, com essa 
máquina garantimos em-
pregos na Volks e na região, 
já que parte dela foi feita 
na Schuler, em Diadema, 
onde foi possível acompa-
nhar desde o planejamento, 
layout, construção e opinar 
sobre o que seria melhor de 
acordo com a experiência do 
pessoal. O acordo negociado 
garantiu uma estamparia 
moderna com tecnologia 
nova”, ressaltou.

Desde 2012, acordos asseguram futuro da Volks em São Bernardo, com novos produtos e garantia de empregos
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RESOLUÇÃO NÚMERO “2” DA COMISSÃO ELEITORAL: 
INSTRUÇÕES PARA A VOTAÇÃO NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES

A Comissão Eleitoral, por seu Presidente, que 
coordena e realiza as eleições do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, no uso de suas prerrogati-
vas e desempenho de suas atribuições conferidas 
pelo estatuto do sindicato, em especial aquelas 
previstas na alínea “n” do artigo 99, torna pública 
resolução contendo instruções para a votação no 
segundo turno das eleições do Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC, onde serão eleitos o  Conselho 
da Executiva da Direção e o Conselho Fiscal:

1. A eleição se dará por votação através de 
meio eletrônico, com acesso pela página oficial da 
Entidade no endereço www.smabc.org.br.

2. Serão fixadas mesas coletoras de votos na 
sede do Sindicato e nas sedes regionais, nos se-
guintes endereços: São Bernardo do Campo, na 
Rua João Basso, 231, Centro; Diadema: Avenida 
da Encarnação, 290, Piraporinha; Ribeirão Pires: 
Rua Felipe Sabbag, 149, Centro, que funcionarão 
entre 9 e 18 horas, e observarão todos os protoco-
los sanitários para prevenção da Covid- 19.

 
3. Para a realização da eleição será utilizado o 

sistema “VotaBem”, desenvolvido pela empresa 
BSYS DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTI-
CA LTDA., inscrita no CNPJ  31.386.611/0001-
43, com capacidade e competência técnica reco-
nhecidas.

 
4. Para a garantia e segurança da votação e da 

apuração, o presidente da comissão eleitoral, a 
autoridade apuradora, um mesário de apuração 

indicado pela única chapa que concorre ao pleito 
e o representante legal da empresa contratada se 
reunirão previamente, na qual terão conheci-
mento de todos os dispositivos de segurança e 
procedimentos para gerar suas respectivas senhas.

5. Será garantido o sigilo do voto não sendo 
possível identificá-lo por qualquer meio.

6. O associado apto a votar deverá acessar o 
endereço https://smabc.votabem.com.br, que 
estará disponível no site do Sindicato, no ende-
reço www.smabc.org.br. O acesso à plataforma 
de votação ficará disponível ininterruptamente 
entre os dias 24 e 25 de junho de 2020, a partir das 
06 horas do primeiro dia até 24 horas do último 
dia.  Para o registro do voto nas dependências do 
sindicato, o associado deverá respeitar o horário 
previsto no item “2”. 

7. Na mesma página do sindicato, a Comissão 
Eleitoral disponibilizou tutorial contendo os 
passos para a votação. Na véspera disponibilizará 
número de telefone para o caso ainda remanesce-
rem dúvidas sobre o acesso à plataforma digital e 
à própria votação.

8. Após o registro do voto, o associado receberá 
mensagem de confirmação do voto, bem como 
instruções para recebimento de comprovante de 
participação no processo.

 
9. Ao final do prazo de votação fixado no edital, 

não será possível o registro de votos na plataforma 

de votação online, tampouco nas dependências 
da sede e das sedes regionais do Sindicato, con-
forme item “1”, na forma do edital.

  
10. Encerrado o processo de votação, a em-

presa responsável pela plataforma de votação 
online emitirá um relatório final da eleição, com 
menção expressa do total de votantes, dos asso-
ciados em condição de votar, o número de votos 
em separado, se existentes, que serão objeto da 
ata de apuração. 

11. Após o término do prazo estipulado para 
votação, o presidente da comissão eleitoral, a 
autoridade apuradora e o mesário de apuração 
indicado pela chapa concorrente, com suas res-
pectivas senhas, terão acesso exclusivo ao painel 
eletrônico que registrará o total de votantes e o 
resultado. Para oficializar a apuração online, a 
empresa emitirá relatório completo da votação 
à autoridade apuradora e ao presidente da co-
missão eleitoral, que homologarão o resultado e 
darão ciência ao representante da chapa no dia 
imediatamente subsequente.

12. O resultado do segundo turno será divul-
gado pela Comissão Eleitoral no órgão oficial 
de comunicação do Sindicato, a Tribuna Meta-
lúrgica. 

São Bernardo do Campo, 22 de junho de 2020. 

Presidente da Comissão Eleitoral 
WAGNER LUIZ DE FREITAS
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