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Direção reeleita reafirma 
compromisso com os principais 

desafios da categoria no 
próximo mandato

LUTA INTENSIFICADA 
POR EMPREGO, RENDA 

E DEMOCRACIA
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A direção dos Metalúrgicos do 
ABC, reeleita por meio de 
votação virtual, entre os dias 

24 e 25 com resultado anunciado na 
última sexta-feira, 26, terá o desafio 
de conduzir as lutas da categoria pelo 
próximo mandato que se inicia no pró-
ximo dia 19. Entre as principais pautas 
nesse período estão a manutenção de 
direitos, renda e emprego no período 
durante e pós pandemia, luta pelo 
fortalecimento da indústria nacional 
e defesa da democracia. 

Os coordenadores das regionais 
agradecem o voto de confiança de to-
dos os companheiros e companheiras 
que participaram da votação e desta-
cam desafios. 

“Estamos passando por um ano 
extremamente atípico, no qual grande 
parte da categoria está com redução de 
jornada e salário, suspensão tempo-
rária do contrato de trabalho e layoff 
nas fábricas. Além disso, milhares se 
encontram em regime de home office. 
Apesar de todas essas adversidades, 
nosso Sindicato teve a capacidade 
e ousadia de realizar com sucesso o 
segundo turno das eleições de forma 
online. Parabéns e obrigado a todos 
que acessaram nosso site e deram seu 
voto legitimando e fortalecendo nossa 
direção. Esse próximo mandato será 
de enormes desafios e luta constante, 
devido à crise econômica, política e 
social instalada em nosso país, mas 
juntos venceremos”, afrimou o coor-
denador de São Bernardo, Genildo 
Dias Pereira. 

O coordenador da Regional Diade-
ma, Claudionor Vieira do Nascimento, 
destacou o resultado do segundo turno 
das eleições como compromisso de to-
dos na defesa da democracia e de direi-
tos e empregos e falou em esperança. 

“A participação dos trabalhadores 
vem no sentido de reafirmar o laço de 

compromisso com essas lutas. Mesmo 
com todas as dificuldades que estamos 
vivendo com a pandemia e a situação 
da economia muito delicada, os traba-
lhadores perdendo renda e empregos, 
um governo que não tem compromisso 
com a defesa da vida e do emprego, 
da indústria nacional, não podemos 
baixar a cabeça e perder a esperança. 
Porque quando você perde a espe-
rança, perde também a fé e deixa de 
sonhar, e se a gente deixa de sonhar, a 
vida deixa de fazer sentido. Este é um 
momento muito importante do ponto 
de vista histórico. Nosso Sindicato vai 
continuar firme de cabeça erguida na 
defesa dos direitos, da vida e da demo-
cracia que hoje vive em constante ame-
aça. Não vejo a hora de essa pandemia 
passar para que possamos tomar as 
ruas e lutar pelo fim deste governo, 
pela democracia para restabelecer a 
paz e a esperança neste país”.

O coordenador da Regional Ri-
beirão Pires e Rio Grande da Serra, 
Marcos Paulo Lourenço, o Marqui-
nhos enfatizou que é o momento de 
intensificar a luta e não recuar.  

“Nesse período de pandemia tem 
sido necessária muita habilidade de 
negociação para segurar as demissões 
e temos conseguido. Tudo isso mostra 
a força do nosso Sindicato e dessa dire-
ção que foi reeleita. Sabemos que nos 
próximos três anos teremos muitos 
desafios, assim como vem sendo desde 
2015, com os governos querendo tirar 
direitos do trabalhador. Será preciso 
intensificar a luta, que infelizmente 
hoje é por manutenção de emprego. 
Queremos batalhar por PLR alta e 
aumento real, mas ultimamente nosso 
foco é manter os postos de trabalho, o 
que é reflexo desse desgoverno. Serão 
três anos para intensificar a luta e não 
recuar, precisamos estancar essa san-
gria e voltar a lutar por mais salário 
digno e benefícios”.

Direção reeleita tem a missão 
de intensificar luta por 

manutenção dos empregos 
e por democracia

Coordenadores das regionais agradecem 
apoio da categoria e reforçam desafios 

do próximo mandato

edu guimarães

edu guimarães

Co
ns

elh
o d

a E
xec

uti
va 

da
 Di

reç
ão

CARLOS JOSÉ CARAMELO DUARTE NELSI RODRIGUES DA SILVA

ANTONIO CLAUDIANO DA SILVA WAGNER LIMA

JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS JONAS BRITO DA SILVA

MARIA GILSA CONCEIÇÃO MACEDO MARIA JOSÉ DA SILVA MODESTO

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ANANIAS BATISTA ALVES JUNIOR

ANTONIO ELANDIO BEZERRA MARCELO PASCHOALON
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Conselho Fiscal
titulares suplentes
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WAGNER FIRMINO DE SANTANA

MOISÉS SELERGES JUNIOR WELLINGTON MESSIAS DAMASCENO

CLAUDIONOR VIEIRA DO NASCIMENTO MICHELLE SILVA MARQUES

NELSI RODRIGUES DA SILVA AROALDO OLIVEIRA DA SILVA GENILDO DIAS PEREIRA MARCOS PAULO LOURENÇO

WAGNER LIMA ÂNGELO MÁXIMO DE OLIVEIRA PINHO JOSÉ CARLOS DE SOUZA LUIZ CARLOS DA SILVA DIAS

JONAS BRITO DA SILVA CLAUDIO ROBERTO RIBAL

MARIA JOSÉ DA SILVA MODESTO SEBASTIÃO GOMES DE LIMA

ANANIAS BATISTA ALVES JUNIOR GILBERTO DA ROCHA

ALESSANDRO GUIMARÃES DA COSTAMARCELO PASCHOALON

Mercia Silva Rodrigues

Maria do Amparo Travassos Ramos

Valderez Dias Amorim

Sebastião Amadeu de Albuquerque

Kleber Ferreira Nunes

Edmiro Dias de Castro
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Com a chegada do inverno, também chega 
a urgência de ajudar pessoas em situação de rua 
que sofrem com o frio intenso desse período. A 
campanha Mercedária de Inverno está no projeto 
“Doe Amor, Doe Cobertor”, uma loja virtual em 
que a pessoa escolhe a quantidade de cobertores, 
meias e toucas que quer doar e direciona a uma 
instituição. 

A CSE na Samot, Maria do Amparo Travassos 
Ramos, que é agente de pastoral na Paróquia Nossa 
Senhora das Mercês, na Vila das Mercês, em São 
Paulo, convida toda a categoria a participar da cam-
panha. Parte das doações já foi entregue a famílias 
atendidas pela paróquia e nesta semana a entrega 
de cobertores será feita ao padre Júlio Lancellotti, 
coordenador da Pastoral do Povo de Rua. 

“Vamos ajudar a aquecer o frio dos nossos 
irmãos em situação de rua. O inverno já começou 
e tem muita gente precisando. Tem pessoas que 
querem ajudar e não sabem como, é só clicar no 
link e doar. Nós retiramos os itens doados na loja 
e fazemos a distribuição a quem mais precisa”, 
afirmou Amparo. 

O site é o campanha.lepinenxovais.com.br/?tra-
cking=doecobertormerces. O código é: doecober-
tormerces. Ao fazer sua doação, escolha a opção de 
retirar na loja. A paróquia retira as mercadorias e 
encaminha a sua doação.

A região do ABC registrou 
633 novos casos da Covid-19 
e 20 mortes em 24h. Ao todo, 
são 21.439 casos confirmados 
e 1.109 óbitos, de acordo com 
painel da ABC Dados da noi-
te do dia 29. 

A taxa de letalidade no 
ABC (5,2%), que ficou mais 
alta do que a do Estado de São 
Paulo e a do Brasil durante 
quase toda a pandemia, ficou 
abaixo da taxa estadual (5,8%). 
No país, a taxa é de 4,3%. 
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ABC TEM 633 CASOS DA COVID-19 E 20 PESSOAS MORTAS EM 24H

NESTE FRIO, DOE 
COBERTORES 

A PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA

O índice de isolamento 
social no domingo, dia 28, 
ficou em 50% no ABC, 53% 
na capital e 52% no Estado. 
O ideal seria ao menos 70%. 

Estado de SP
O Estado de São Paulo 

registrou 3.408 novos infec-
tados e 60 mortes no balanço 
do dia 29 da Fundação Seade. 
Ao todo, o Estado chegou 
a 275.145 casos e 14.398 
mortes. 

Dos 645 municípios do 
Estado, 618 já registraram 
casos da doença. A Região 
Metropolitana tem 66% dos 
leitos de UTI e 54,2% de en-
fermaria ocupados. 

Brasil
Em 24h, o Brasil registrou 

24.052 novos casos e 692 
pessoas mortas. Ao todo, 
são 1.368.195 casos e 58.314 
mortes. Dos casos, 757.462 
estão recuperados e 552.419 
em acompanhamento, se-
gundo painel do Ministério 
da Saúde.  

O Brasil é o 2º país no 

mundo com mais contami-
nados e mortes, atrás apenas 
dos Estados Unidos. Os casos 
no mundo ultrapassaram 
10 milhões, com 499.913 
mortes, de acordo com a 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde). Em 24h, foram 
178.328 novos casos e 4.153 
novas mortes. 

Inumeráveis 
O projeto “Inumeráveis” 

é um memorial online dedi-
cado à história de vítimas do 
novo coronavírus no Brasil. 
Foi lançado pelo artista Ed-
son Pavoni em colaboração 
com jornalistas e voluntários. 
Confira em inumeraveis.
com.br.


