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EDIÇÃO ONLINE

Festival online contou com mais 
de 50 atividades da campanha 

#BrasilpelaDemocracia 
#BrasilpelaVida. Centrais sindicais 
debateram democracia e trabalho. 

Virada da 
Democracia
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SOCORRO À AGRICULTURA FAMILIAR 
O PL 735/2020, de socorro à agricul-

tura familiar, deve ser votado amanhã 
pela Câmara dos Deputados. O texto 
propõe, entre outras ações, o auxílio 
emergencial de R$ 3 mil para os traba-
lhadores e trabalhadoras do setor. 

PRESIDENTE IRRESPONSÁVEL 
Bolsonaro vetou trecho da lei aprova-

da pelo Congresso, que obrigava o uso 
de máscaras, em locais fechados onde há 
aglomeração de pessoas, como em esta-
belecimentos comerciais e industriais, 
templos religiosos e locais de ensino.

“RUA É UM ATRATIVO”
A primeira-dama de São Paulo, Bia 

Doria, afirmou que dar marmita para 
pessoas em situação de rua seria preju-
dicial porque essa população deve “se 
conscientizar que ela tem que sair da rua 
e que a rua hoje é um atrativo. 

SERRA DENUNCIADO
José Serra (PSDB) foi denunciado 

pelo MPF. A acusação feita pela Lava Jato 
indica que enquanto governador de SP 
ele recebeu da Odebrecht, pagamentos 
indevidos em troca de benefícios relacio-
nados às obras do Rodoanel Sul.
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ABC REGISTRA 1.218 MORTES E MAIS DE 26 MIL CASOS DA COVID-19
A região do ABC regis-

trou 26.137 infectados e 
1.218 pessoas mortas pela 
Covid-19 desde março, de 
acordo com painel de acom-
panhamento da ABC Dados 
da noite do dia 5. Em 24h, 
foram 297 novos casos e 11 
novos óbitos. 

A taxa de letalidade no 
ABC diminuiu e se igualou 
com a taxa nacional (4,7%). 
A letalidade no Estado de 
São Paulo está em 5,8%. 

O índice de isolamento 
social, no dia 4 de julho, 
ficou em 44% no ABC, 47% 
na capital e 47% no Estado. 
O ideal seria 70%. 

A subnotificação é alta. 
Só os casos em investigação 
são 30.964, ou seja, 54% do 
total de notificações que 
passaram pelos sistemas de 
saúde das cidades da região 
ainda aguardam o resultado 
dos testes.  

Estado de SP
O Estado de São Paulo supe-

rou a marca de 16 mil mortes 
pela Covid-19. Ao todo, são 
320.179 casos e 16.078 óbitos 
confirmados. Em 24h, foram 
7.649 novos casos e 82 mortes 
no balanço do dia 5 da Funda-
ção Seade. 

A doença avança para o in-
terior. Dos 645 municípios do 
Estado, 627 já registraram casos. 
Do total de casos, 43,7%% foram 
na capital, 20,9% na Região 
Metropolitana de SP (exceto ca-
pital) e 35,4% no interior/litoral. 

A Região Metropolitana tem 
63,3% dos leitos de UTI e 52,2% 
de enfermaria ocupados. 

Brasil e mundo
Ao todo, o Brasil já registrou 

1.603.055 casos e 64.867 mortes 
desde o início da pandemia. Em 
24h, foram 26.051 novos casos e 
602 pessoas mortas. Dos casos, 
906.286 estão recuperados e 

631.902 em acompanhamento, 
segundo painel do Ministério 
da Saúde.  

O Brasil é o 2º país no mun-
do com mais contaminados e 
mortes, atrás apenas dos Estados 
Unidos, com 2,6 milhões de 
casos e 127.858 mortes. 

O Brasil já superou e muito 
os países onde a pandemia foi 
mais crítica no início. A China, 
onde a doença foi identificada 
primeiro, registrou 85.278 casos 
e 4.648 mortes. A Rússia teve 
667.883 casos confirmados e 
9.859 mortes; Reino Unido re-
gistrou 283.761 casos e 43.995 
mortes; Espanha teve 250.103 
infectados e 28.368 óbitos; Itá-
lia teve 240.961 casos e 34.818 
mortes. 

Os casos no mundo ultrapas-
sam 10.7 milhões, com 517.877 
mortes, de acordo com a OMS 
(Organização Mundial da Saú-
de). Em 24h, foram 175.723 no-
vos casos e 5.032 novas mortes.
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FORTALECER O SINDICALISMO: 
DO LOCAL AO GLOBAL 

O fortalecimento da ação 
sindical no plano internacional 
tem sido um dos principais de-
safios do sindicalismo em todo 
o mundo desde o processo de 
intensificação da globalização 
econômica nos anos 1990. 
Nesse sentido, foram fortale-
cidas as federações sindicais 
internacionais, transformadas 
em sindicatos globais. 

O IndustriALL, criado em 
junho de 2012, é resultado da 
fusão da Federação Internacio-
nal dos Metalúrgicos (FITIM), 
Federação Internacional dos 
Sindicatos dos Produtos Quí-
micos, Energia, Minas e Tra-
balhadores em Geral (ICEM) 
e a Federação Internacional de 
Trabalhadores Têxteis, do Ves-
tuário e  do Couro (ITGLWF), 
formando o maior Sindicato 
Global da Indústria, que re-
presenta mais de 50 milhões de 

trabalhadores em 140 países. 
O IndustriALL tem liderado 

várias campanhas contra práti-
ca antissindicais e violação de 
direitos humanos. Além des-
sas campanhas, tem feito um 
importante trabalho firmando 
Acordos Marco-Globais (AMG) 
com as matrizes de empresas 
multinacionais. Os AMGs são 
compromissos assumidos pelas 
empresas de respeitar os direitos 
fundamentais do trabalho esta-
belecidos pela Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT). 
Na maioria desses acordos, os 
compromissos são extensivos 
aos fornecedores.

Porém, para que os 48 
AMGs assinados pelo Indus-
triALL sejam efetivamente 
aplicados em todos os lugares 
onde as empresas estejam 
instaladas, é preciso que os 
sindicatos no plano local tam-

bém estejam organizados para 
fazer valer esses compromissos 
nos seus respectivos locais de 
trabalho. A criação de Redes 
Internacionais e de Comitês 
Sindicais Mundiais de Em-
presas tem sido um passo 
importante para a troca de ex-
periências entre trabalhadores 
de diferentes plantas de uma 
mesma empresa.  

Nesse momento em que 
vivemos ataques aos direitos 
trabalhistas no plano nacional 
e internacional, agravado pelo 
quadro de pandemia, além de 
outros desafios como a Quarta 
Revolução Industrial, o desem-
prego estrutural e a uberização 
do trabalho, precisamos cons-
truir pontes entre os sindicatos 
em todo o mundo para desafios 
que exigem respostas globais 
articuladas com ações nacionais 
e regionais.

Saiba mais

divulgação
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Os presidentes da CUT, 
Força Sindical, CTB, CSB, 
Nova Central e UGT, que 
formam o fórum das centrais 
sindicais, participaram da 
live “Democracia e Trabalho” 
no domingo, dia 5. A ação 
fez parte da programação da 
Virada da Democracia, um 
festival online com mais de 
50 atividades propostas pe-
las entidades que integram a 
campanha #BrasilpelaDemo-
cracia #BrasilpelaVida. 

Lançada na semana passa-
da, a campanha já conta com 

mais de 120 organizações e 
movimentos sociais de todo 
o Brasil em defesa da demo-
cracia, da vida, dos direitos, 
liberdades e oportunidades 
no país. 

O presidente da CUT, Sér-
gio Nobre, lembrou que o 
movimento sindical renasceu 
no Brasil na década de 1980 
lutando contra o regime mi-
litar. Agora, passados mais de 
37 anos, novamente a demo-
cracia está ameaçada. 

“Quando falamos em de-
mocracia, a primeira coisa 

que vem à mente é o direito 
de votar e se expressar de ma-
neira livre, mas a democracia 
é muito mais do que isso, é 
um modelo de sociedade pro-
tetora que respeita os direitos 
humanos, e é na democracia 
que os trabalhadores avançam 
em novas conquistas. Em 
todas as ditaduras, a classe 
trabalhadora é a primeira a ser 
perseguida, com cerceamento 
das liberdades e retiradas de 
direitos. Isso não pode mais 
acontecer, é por isso que as 
centrais sindicais se juntaram 

“É na democracia que os trabalhadores 
avançam em novas conquistas”
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divulgação

Centrais sindicais participaram da Virada da Democracia 
com debate sobre o trabalho e o que representa a democracia 
na defesa dos direitos, empregos e desenvolvimento do Brasil. 
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charge: laerte

na defesa dos direitos da clas-
se trabalhadora”, afirmou. 

“Nossa unidade é na defesa 
da democracia no seu sentido 
mais amplo, na geração de 
emprego, do desenvolvimento 
do país, da soberania nacional 
que esse governo ameaça. É 
por isso que estamos nessa 
campanha e convidamos to-
dos a participar. A democra-
cia é um bem pelo qual tantos 
deram a vida e não podemos 
permitir que se perca nesse 
momento”, completou.

Virada da Democracia
A primeira ação da cam-

panha foi o evento coletivo 
Virada da Democracia, que 
contou com mais de 50 ati-
vidades. O primeiro painel 
foi realizado na noite de 
sexta-feira, com o tema “Mo-
bilização na sociedade para 

responder à crise social e de 
saúde”. 

Durante todo o fim de se-
mana, a democracia foi abor-
dada sob diversos aspectos, 
entre eles a saúde, ciências, 
desigualdades, direito à ali-
mentação, violência contra 
a mulher, cultura, meio am-
biente, liberdade de imprensa 
e fake news, enfrentamento 
ao racismo, direitos funda-
mentais, habitação, educação 
e segurança pública. 

A atividade contou ainda 
com sarau, vídeos pela demo-
cracia, cantoria de varanda, 
capoeira e apresentação de 
músicas. 

A campanha
A campanha #BrasilpelaDe-

mocracia #BrasilpelaVida é uma 
ação conjunta dos movimentos 
em defesa da democracia. 

É uma resposta à situação 
enfrentada pelo país, que 
exige a união de todos em 
defesa da democracia, amea-
çada pelo ataque permanente 
e inconcebível às instituições, 
à imprensa, ao Estado Demo-
crático de Direito e aos direi-
tos dos cidadãos consagrados 
na Constituição Federal. Tam-
bém estão na pauta a defesa 
da vida, ameaçada pela inefi-
ciência do governo federal no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus.

O site da campanha é brasil-
pelademocracia.org.br. Estão 
disponíveis os kits da campa-
nha com imagens para serem 
baixadas e usadas nas redes so-
ciais em apoio ao movimento. 
Também é possível participar 
de grupos de discussão via 
WhatsApp, divididos por re-
giões do país.
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A VIDA É MAIS 
IMPORTANTE 
QUE O LUCRO.
SE NÃO TIVER CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS PARA TRABALHAR, 

DENUNCIE AO 
SINDICATO
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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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