
Nº 4605 • TERÇA-FEIRA • 30 DE JUNHO DE 2020 • SMABC.ORG.BR

ZAP DO SINDICATO
11 97407-3791

Com 97,07% dos votos válidos, metalúrgicos do ABC elegeram 
os 33 integrantes do Conselho da Executiva e Conselho Fiscal
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Entrega do IR
O prazo para entrega da de-
claração do Imposto de Renda 
Pessoa Física termina nesta 
terça-feira um segundo antes 
da meia-noite. 

Saque emergencial 
O saque emergencial de R$ 
1.045 do FGTS começou a ser 
depositado em poupanças so-
ciais digitais abertas pela Caixa 
nesta segunda-feira, 29. 

Greve dos metroviários
Metroviários da capital de SP 
aprovaram greve da categoria, 
a partir de 1º de julho, se o 
governador insistir em retirar 
direitos históricos.

Preocupação e perplexidade
Em carta ao presidente do Ban-
co Mundial, a Confederação 
Sindical dos Trabalhadores das 
Américas expressou perplexida-
de sobre indicação Weintraub.

fotos: divulgação

Notas e recados

As sete cidades do ABC registraram 20.716 
casos da Covid-19, com 1.089 pessoas mortas 
pela doença. Em 24h, foram 441 novas confir-
mações e 12 novos óbitos confirmados, de acor-
do com painel da ABC Dados da noite do dia 28.  

São Bernardo é o município com mais casos 
e mais mortes da região. São Caetano tem mais 
infectados a cada 100 mil habitantes. 

A taxa de letalidade no ABC, que ficou mais 
alta do que a do Estado de São Paulo e a do Brasil 
durante quase toda a pandemia, igualou a taxa 
estadual, 5,3%. No país, a taxa é de 4,3%. 

O índice de isolamento social no sábado, dia 
27, ficou em 46% no ABC, 49% na capital e 48% 
no Estado. O ideal seria ao menos 70%. 

Estado de SP
O Estado de São Paulo registrou 6.156 novos 

infectados e 75 mortes no balanço do dia 28 da 
Fundação Seade. Ao todo, o Estado chegou a 
271.737 casos e 14.338 mortes. 

Dos 645 municípios do Estado, 617 já regis-
traram casos da doença. A Região Metropolitana 
tem 66,6% dos leitos de UTI e 54,7% de enfer-
maria ocupados. 

Brasil
Em 24h, o Brasil registrou 30.476 novos casos 

e 552 pessoas mortas. Ao todo, são 1.344.143 
casos e 57.622 mortes. Dos casos, 733.848 estão 
recuperados e 552.673 em acompanhamento, 
segundo painel do Ministério da Saúde.  

O Brasil é o 2º país no mundo com mais con-
taminados e mortes, atrás apenas dos Estados 
Unidos. A China, onde o novo coronavírus foi 
identificado primeiro, registrou ao todo 4.648 
mortes e 85.148 casos.

O mundo tem 9.47 milhões de casos e 
484.249 mortes, de acordo com a OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde). Em 24h, foram 
177.012 novos casos e 5.116 novas mortes. 

ABC ULTRAPASSA 
20 MIL INFECTADOS 

PELA COVID-19
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Na última sexta-feira a 
Chapa 1, que tive a honra 
de encabeçar, foi confir-

mada pela categoria para liderar 
as lutas nos próximos três anos. 
Cabe a nós, agradecer a participa-
ção dos sócios e sócias do Sindi-
cato nesta primeira eleição virtual 
em nossa história. A pandemia da 
Covid 19 nos colocou este desafio 
de buscar o referendo e apoio 
dos metalúrgicos e metalúrgicas 
mesmo que distantes fisicamente.

Iniciaremos este mandato, em 
19 de julho, em um mundo total-
mente atípico por razões óbvias 
de saúde pública, mas também 
com o enorme desafio de realizar 
vários ensaios de futurologia. São 
várias e divergentes as opiniões 
sobre como o Brasil pode enfren-
tar o pós-crise e quais serão as 
consequências para a classe traba-
lhadora a depender do caminho a 
ser tomado.

As medidas econômicas, já 
verbalizadas pelo governo fede-
ral, apontam para o aumento da 
desigualdade no país, vide a fala 
do ministro Paulo Guedes, de que 
não compensa perder dinheiro 
suportando pequenas e médias 
empresas. O que isso tem a ver 
conosco? São estes os maiores 

empregadores do país, por ironia 
também são, ou foram, seus maio-
res apoiadores.

Aos trabalhadores, já foram 
vários os ataques, como por 
exemplo, a reforma previden-
ciária. E neste momento, várias 
pautas trabalhistas de combate à 
pandemia, jogadas na lata do lixo. 
Esta constatação de desprezo do 
governo à classe trabalhadora nos 
impõe a necessidade de sermos 
ainda mais criativos na defesa de 
nossas pautas. 

O Brasil que precisamos agora 
necessita de uma forte participa-
ção do Estado na condução da 
recuperação econômica. Investi-
mentos estatais em infraestrutura 
com geração de emprego em larga 
escala é essencial. O país também 
carece de resolver seu problema 
de saneamento básico.

No setor metalúrgico é urgente 
a elaboração de políticas próprias 
alinhadas sob o guarda chuva de 
uma política industrial, hoje ine-
xistente, que privilegie a produção 
nacional com a forte nacionali-
zação de produtos e inteligência 
próprios.

A crise dos respiradores provou 
a dependência criminosa da nossa 
indústria. Muitas empresas que 

fecharam unidades no Brasil para 
se transferirem para outros países 
sob o argumento de custos menores 
têm culpa nisso.

Defender a qualidade do em-
prego é tarefa primeira de todos 
nós. Não podemos aceitar que o 
custo desta crise recaia só sobre 
nossas costas. Desemprego, alta 
rotatividade, rebaixamento de 
salários, eliminação de benefícios 
serão pautas constantes das ban-
cadas patronais. A resistência é a 
nossa unidade.

A solidariedade, que é marca 
da nossa categoria, agora se faz 
mais necessária ainda. Ficou evi-
dente nestes meses o quanto tem 
sido prejudicial à classe trabalha-
dora a precarização do trabalho. 
Os profissionais da saúde e de 
aplicativos, junto com os tantos 
outros de áreas essenciais, nunca 
foram tão necessários, o que mos-
trou as fragilidades causadas a es-
ses companheiros e companheiras 
pela mentira da meritocracia e do 
empreendedorismo. 

A Luta e Resistência com 
União e Solidariedade são as 
nossas referências para garantir, 
com criatividade, que outro Brasil 
é possível.

Obrigado!

GRATO E CONFIANTE



.4
terça-feira, 30 de junho de 2020 

Conselho da Executiva e Conselho Fiscal são eleitos com 97,07% dos votos válidos
A apuração dos votos do segundo 

turno das eleições dos Metalúrgicos 
do ABC foi na sexta-feira, dia 26, na 
Sede. Com 97,07% dos votos válidos, 
a Chapa 1 está eleita para o triênio 
2020/2023. São 33 integrantes que 
compõem o Conselho da Executiva e o 
Conselho Fiscal do Sindicato. A posse 
será no dia 19 de julho.   

O segundo turno, nos dias 24 e 25, 
foi por meio de votação eletrônica 
pela primeira vez devido à pandemia 
da Covid-19. A autoridade apura-
dora, Belmiro Aparecido Moreira, 
que é presidente do Sindicato dos 
Bancários do ABC, proclamou eleita 
a direção dos Metalúrgicos do ABC. 

“Acompanhamos o processo elei-
toral desde o primeiro turno, quando 
foram eleitos no chão de fábrica 193 

CSEs (Comitês Sindicais de Empresa) 
em 55 empresas. Este Sindicato tem 
em sua história a defesa da demo-
cracia e este é um momento em que 
trabalhadores, mais do que nunca, 
precisam defendê-la. É preciso en-
frentar os desafios de manter direitos, 
indústrias e trabalho decente, e trazer 
de volta o Brasil democrático com 
participação popular e dos traba-
lhadores. Parabéns, metalúrgicos do 
ABC”, afirmou. 

O presidente da Comissão Eleito-
ral, Wagner Luiz de Freitas, o Wag-
não, avaliou como positivo todo o 
processo eleitoral.  

“O processo alcançou êxito, com 
toda a facilidade e dinâmica para 
que os trabalhadores conseguissem 
votar da forma mais tranquila pos-

sível. Mesmo com a dificuldade de 
isolamento social e trabalhadores fora 
das fábricas, a participação foi muito 
boa, seguindo todos os protocolos de 
forma digital”, destacou. 

O deputado estadual Teonilio 
Monteiro da Costa, o Barba (PT-SP), 
que foi diretor dos Metalúrgicos do 
ABC, acompanhou a apuração. “Mais 
uma vez o Sindicato mostrou a sua ou-
sadia e criatividade, em um momento 
de crise da pandemia, para realizar o 
segundo turno das eleições e reforçar 
a necessidade de que os trabalhado-
res sempre precisam ter organização 
sindical para continuar defendendo 
os direitos e organizando a luta”, disse. 

O secretário-geral dos Metalúr-
gicos do ABC, Aroaldo Oliveira da 
Silva, agradeceu os votos dos com-

panheiros e companheiras. 
“Queremos agradecer e parabeni-

zar cada um e cada uma que deu seu 
voto neste segundo turno, realizado 
pela primeira vez de maneira virtual 
para manter os protocolos de segu-
rança e higiene. Parabéns, compa-
nheiro Wagnão, reeleito presidente, 
que vem conduzindo a categoria 
nos piores momentos da história do 
Brasil, com conflitos políticos, econô-
mico, desemprego em alta e no meio 
de uma pandemia. Parabéns a toda 
diretoria”, ressaltou. 

“A democracia não é só o ato de 
votar. Acreditamos na democracia 
participativa, no dia a dia, para discu-
tir os rumos da categoria. Tamo junto 
e vamos construir neste Brasil um 
lugar melhor para todos”, chamou.

adonis guerra

EDITAL DE 
PUBLICAÇÃO DO 
RESULTADO DA 
APURAÇÃO DA 
CHAPA ELEITA 
AO CONSELHO 
DA EXECUTIVA 

DA DIREÇÃO DO 
SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS 

DO ABC E AO 
CONSELHO 

FISCAL

Conselho da Executiva da Direção
WAGNER FIRMINO DE SANTANA
MOISES SELERGES JUNIOR
WELLINGTON MESSIAS DAMASCENO
CLAUDIONOR VIEIRA DO NASCIMENTO
CÍCERA MICHELLE SILVA MARQUES
CARLOS JOSÉ CARAMELO DUARTE
NELSI RODRIGUES DA SILVA
AROALDO OLIVEIRA DA SILVA
GENILDO DIAS PEREIRA
MARCOS PAULO LOURENÇO
ANTONIO CLAUDIANO DA SILVA
WAGNER LIMA
ÂNGELO MÁXIMO DE OLIVEIRA PINHO
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
LUIZ CARLOS DA SILVA DIAS
JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS
JONAS BRITO DA SILVA
CLAUDIO ROBERTO RIBAL
MARIA GILSA CONCEIÇÃO MACEDO
MARIA JOSÉ DA SILVA MODESTO
SEBASTIÃO GOMES DE LIMA
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
ANANIAS BATISTA ALVES JUNIOR 
GILBERTO DA ROCHA
ANTONIO ELANDIO BEZERRA
MARCELO PASCHOALON
ALESSANDRO GUIMARÃES DA COSTA

VOLKSWAGEN
MERCEDES BENZ
VOLKSWAGEN
DELGA
VOLKSWAGEN
SCANIA
MAHLE METAL LEVE
MERCEDES BENZ
OTIS
DURA AUTOMOTIVE
IGPECOGRAPH
VOLKSWAGEN
MERCEDES BENZ
TOYOTA
VOLKSWAGEN
GENERAL FIX
ZF DO BRASIL
SCANIA
BCS
GL ELETRO
ARTEB
MAHLE METAL LEVE
MOVENT
AUTOMETAL
RASSINI
SERAL OTIS
MERCEDES BENZ

Titulares: 
Mercia Silva Rodrigues – Kostal
Maria do Amparo Travassos Ramos – Samot
Valderez Dias Amorim – Legas Metal

Suplentes: 
Sebastião Amadeu de Albuquerque – Scania
Kleber Ferreira Nunes – Mercedes Benz
Edmiro Dias de Castro – Ouro Fino

Conselho Fiscal:

Nos termos deste mesmo artigo, este 
edital deverá ser afixado nos quadros de 
avisos do sindicato e dos locais de trabalho.

São Bernardo do Campo, 
29 de junho de 2020. 

Wagner Luiz de Freitas
Presidente da Comissão Eleitoral

Pelo presente edital, o pre-
sidente do pleito, nos termos 
do artigo 153, parágrafo 3º do 
estatuto do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, torna público 
o resultado do segundo turno 
das eleições, ocorrido entre os 
dias 24 e 25 de junho de 2020, 
com a escolha da chapa única 
ao Conselho da Executiva da 
Direção e ao Conselho Fiscal, 
bem como proclama eleitos os 
seus integrantes:


