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1 milhão de infectados 
Testes que estão sendo feitos na 
população por sorteio mostram 
que a cidade de São Paulo pode 
ter dez vezes mais casos do que 
os já registrados. 

Auxílio Negado 
A Defensoria Pública da União 
vai atender preferencialmente 
pela internet, por e-mail ou 
WhatsApp e também por telefo-
ne quem teve o auxílio negado. 

Impedidos de trabalhar
Entre fev e abr, aumentou de 3,3 
milhões para 4,7 milhões o total 
de trabalhadores impedidos de 
trabalhar por problemas pesso-
ais, sobretudo doença. 

Segundo lote do IR
A Receita Federal abriu hoje 
a consulta ao segundo lote de 
restituição do Imposto de Renda 
2020, relativo aos ganhos e às 
despesas de 2019.
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O Brasil chegou a 1.106.470 
casos e 51.271 mortes confir-
madas pela Covid-19, segundo 
o painel do Conass (Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde) 
de ontem. Em 24h, foram 21.597 
novos casos e 663 novos óbitos 
confirmados.

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

O mundo tem 8,86 milhões 
de casos e 465.740 mortes, de 
acordo com a OMS (Organização 
Mundial da Saúde). Em 24h, fo-
ram 152.323 novos casos e 4.025 
novas mortes.

Estado de SP
O Estado de São Paulo registrou 221.973 casos e 12.634 mortes. Em 24h, foram 2.788 novos 

casos e 46 mortes, de acordo com a Fundação Seade. 
A doença avança para o interior, com 602 dos 645 municípios do Estado com casos. Do 

total de casos, 48,5% foram na capital, 21,1% na Região Metropolitana (exceto capital) e 30,3% 
no interior/litoral. 

A Região Metropolitana tem 68,7% dos leitos de UTI e 57,2% de enfermaria ocupados. 
Entre as doenças preexistentes nos casos de mortes, 46,5% tinham cardiopatia, 35% outros 

fatores de risco, 34,4% diabetes, 9% doenças neurológicas, 5,6% obesidade, 8% doença renal, 
6,8% pneumonia. 

ABC
A região do ABC registrou 14.906 mil casos e 976 pessoas mortas pela Covid-19. Em 24h, 

foram 290 novos casos e 12 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 (6,5%) segue mais alta que a do Estado (5,7%) e a do país (4,7%).

BRASIL TEM 1,1 MILHÃO DE CASOS DA COVID-19 
E ULTRAPASSA 51 MIL PESSOAS MORTAS

Embalados pelos protestos antirracistas 
nos Estados Unidos, no dia 7 de junho, em 
Bristol, na Inglaterra, cerca de 10 mil mani-
festantes arrancaram a estátua de Edward 
Colston (1636-1721) de seu pedestal e a 
rolaram até o rio Avon, onde foi jogada sob 
gritos e aplausos da multidão. Colston foi 
membro do Parlamento Britânico e sócio 
da Companhia Real Africana, que traficou 
84 mil escravos para América do Norte. 
Destes, 19 mil morreram nos porões dos 
navios durante as terríveis travessias. 

Um dos alvos de manifestação an-
tirracista no Brasil foi a estátua de 13 
metros de altura do bandeirante Manoel 
Borba Gato (1649-1718), em Santo 
Amaro, São Paulo. O racismo estrutural 
precisa construir significados e símbo-
los para justificar a opressão de uma 
forma naturalizada: os bandeirantes 
são apresentados como conquistadores 
corajosos e destemidos fundadores da 
sociedade paulista, enquanto os milhares 
de indígenas mortos e escravizados por 

eles ficaram desaparecidos embaixo dos 
escombros da história.   

Como nos alertou Walter Benjamim, 
filósofo alemão (1892-1940), a história é 
escrita pelos vencedores e eles fazem dessa 
história a sua imagem redentora. Por isso, 
“é preciso escrever a história a contrapelo, 
a história dos vencidos. O sujeito do co-
nhecimento histórico é a própria classe 
combatente e oprimida. A história da luta 
de classes não pode ser representada como 
despojos atribuídos ao vencedor”.

MEMÓRIA COMO DISPUTA: 
A TAREFA DE RESGATAR OS OPRIMIDOS 

DOS ESCOMBROS DA HISTÓRIA  

Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
formacao@smabc.org.br
Departamento de Formação

Saiba mais
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O segundo turno da eleição dos Meta-
lúrgicos do ABC, que será realizado 
de maneira virtual para respeitar o 

isolamento social neste momento de pande-
mia, começa hoje e segue durante todo o dia de 
amanhã, quinta-feira. O site para votação estará 
disponível a partir das 6h do dia 24, até as 23h59 
do dia 25. Para acessar, basta entrar no site do 
Sindicato (smabc.org.br) e clicar no banner das 
eleições ou acessar direto o site (smabc.votabem.
com.br). 

Haverá ainda uma estrutura montada na 
Sede, em São Bernardo, e nas regionais, em 
Ribeirão Pires e Diadema, com computadores 
disponíveis para aqueles que não têm acesso à 
internet, das 9h às 18h. 

O secretário-geral dos Metalúrgicos do ABC, 
Aroaldo Oliveira da Silva, explicou os detalhes 
do processo, em live realizada na última sexta-
-feira, e destacou que a forma online tem sido 
adotada em encaminhamentos de acordos da 
categoria e que ela garante o sigilo do voto e a 
possibilidade de ampla participação. 

“Temos tido sucesso em nossas consultas 
virtuais, dessa maneira é preservado o sigilo do 
voto, a acessibilidade e é fácil votar. Outra van-
tagem é que nesta votação foi possível alongar 
o período, que ficará disponível até o último 
minuto do dia 25”.

O dirigente lembrou que no primeiro turno 
foram eleitos os Comitês Sindicais de Empresa 
nas 55 fábricas da categoria, totalizando 193 
companheiros e companheiras que compõem a 
direção plena e que os membros do Conselho 
da Executiva e do Conselho Fiscal serão eleitos 
a partir desses. 

“É importante destacar que para ser membro 
da direção no nosso Sindicato ou ser presidente, 
antes é preciso ganhar a eleição no seu local de 
trabalho. É ganhando a eleição no primeiro tur-
no que o trabalhador se legitima para concorrer 
ao segundo turno”, enfatizou.

Aroaldo frisou ainda que este é o momento de 
fazer reflexões importantes sobre os desafios que 
estão colocados para o próximo período diante 
da crise sanitária que agravou a crise econômica 
no país. Entre eles, destacou a preservação da 
saúde e dos empregos e as pautas que estão sendo 
defendidas pelo Sindicato, como a reconversão 
industrial para a produção de insumos necessá-
rios ao combate da pandemia do coronavírus.

Votação do 2º turno 
é hoje e amanhã. 

Participe!
Categoria elege, de forma virtual, 

integrantes do Conselho da 
Executiva e do Conselho Fiscal 
do Sindicato. Sede e Regionais 

terão computadores à disposição
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CONFIRA O 
PASSO A PASSO 

DA VOTAÇÃO 
NO 2º TURNO 

DAS ELEIÇÕES
A Comissão Eleitoral 

informa o passo a 

passo para a votação 

eletrônica no 2º turno 

das eleições dos 

Metalúrgicos do ABC. 

Acesse o site smabc.votabem.com.br. Ou, se preferir, 
entre no site do Sindicato smabc.org.br e clique no banner 
das eleições. 1

2
Insira seus 
dados 
pessoais, 
com CPF 
e data de 
nascimento, 
e clique em 
‘Próximo’. 

4
Se quiser, 
clique em 
‘Visualizar os 
integrantes da 
chapa’ para ter 
acesso à lista 
de nomes. 
Escolha uma 
das opções 
de voto e 
clique em 
‘Confirmar’. 

5
Inclua os 
seus dados 
de contato, 
com e-mail 
e celular, 
para 
receber o 
comprovante 
de votação. 
Clique em 
‘Finalizar’. 

6
Pronto! 
Seu 
voto foi 
registrado. 

3
Uma lista 
com vários 
nomes 
aparecerá 
na tela. 
Clique no 
seu nome 
e já estará 
apto a votar.  

DÚVIDAS SOBRE 
A VOTAÇÃO: 

99610-4087


