
Nº 4616 • QUINTA-FEIRA • 16 DE JULHO DE 2020 • SMABC.ORG.BR

ZAP DO SINDICATO
11 97407-3791

EDIÇÃO ONLINE
foto: adonis guerra

wagnão boulos

gilberto gilchico buarque

lula

Gleisi Hoffmann joão paulo

pastor ariovaldo ramospadre júlio Lancellotti

assista em facebook.com/smabc

LIVE

Sindicato celebra 
nova direção com live

sábado, a partir das 10h
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TRABALHADORES INFORMAIS 
A perda de ocupação entre os traba-

lhadores informais em meio à pandemia 
é mais que o dobro da registrada entre 
formais, aponta estudo do Ibre-FGV. A 
redução da ocupação dos informais foi 
de 15,1% em maio, dos formais, 6,7%.

CIDADE MODELO 
De acordo com levantamento da Fun-

dação Seade, a cidade de Araraquara, 
governada por Edinho Silva (PT), tem a 
menor taxa de mortalidade por covid-19 
do estado de São Paulo, e uma das me-
nores taxas de letalidade do Brasil.

NOVA DIRETORIA NA UNICOPAS
A Unicopas (União Nacional das Or-

ganizações Cooperativistas Solidárias) 
realizou ontem um ato político virtual 
promovido em defesa do cooperativis-
mo e da economia solidária no Brasil. 
O ato marcou a posse da nova diretoria. 

SEM EXPANSÃO DO AUXÍLIO
Bolsonaro e o centrão derrubaram 

a proposta da oposição de expandir 
auxílio emergencial de R$ 600 até o fim 
de 2020. Apenas PT, PSB, PDT, PSOL, 
PCdoB e Rede defenderam a garantia 
do benefício durante a vigência da pan-
demia. 
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A região registrou 421 no-
vos casos e 28 mortes pela 
Covid-19 em 24h. No total, o 
ABC acumula 30.787 casos e 
1.444 óbitos, de acordo com 
o painel de acompanhamento 
da ABC Dados da noite do 
dia 15.

São Bernardo é o município 
com mais casos e mais mortes 
pela doença. Também tem o 
maior número de infectados 
a cada 100 mil habitantes. 

A taxa de letalidade no 
ABC está em 4,7%. O Estado 
de São Paulo registra 4,9% e o 
Brasil, 3,8%. 

O índice de isolamento 
social na terça-feira, dia 14, 
ficou em 43% no ABC, 45% 
na capital e 46% no Estado de 
São Paulo. 

Estado de SP
Após o segundo maior re-

corde diário de mortes, com 
417 mortes, o Estado de São 
Paulo registrou 6.569 novos 
casos e 316 mortes em 24h, 
no balanço do dia 15 da Fun-
dação Seade.

No total, são 393.176 casos 
e 18.640 óbitos desde o início 
da pandemia, que teve a pri-
meira morte registrada em 17 
de março. 

Brasil e mundo
O Brasil teve 39.924 novos 

casos e 1.233 mortes em 24h. 
Ao todo, são 1.966.748 casos 
e 75.366 vidas perdidas no 
país. Dos casos, 1.255.564 es-
tão recuperados e 635.818 em 
acompanhamento, segundo 

painel do Ministério da Saúde 
do dia 13.  

Na última semana, o Brasil 
teve média de 1.067 mortes 
por dia, de acordo com le-
vantamento do consórcio de 
veículos de imprensa (UOL, 
Folha de S.Paulo, O Estado 
de S.Paulo, G1, O Globo e 
Extra), formado após falta de 
transparência nos dados por 
parte do governo federal.   

O Brasil é o 2º país no mun-
do com mais contaminados 
e mortes, atrás apenas dos 
Estados Unidos. O mundo 
chegou a 13.150.645 casos 
e 574.464 mortes. Em 24h, 
foram 185.836 novos casos e 
4.176 mortes, de acordo com 
a OMS (Organização Mundial 
da Saúde).

EM 24H, 421 CASOS DA COVID-19 SÃO 
CONFIRMADOS E 28 PESSOAS MORREM NO ABC
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QUANDO TUDO PARECER QUE 
VOLTOU AO NORMAL, QUESTIONE

Bolsonaro, após promover 
aglomerações e desconsiderar 
orientações técnicas sobre a 
pandemia, deve ser responsa-
bilizado pelo número total de 
infectados pelo novo corona-
vírus. Apesar da aparente esta-
bilidade, o número de mortos 
segue muito alto e sem indícios 
de queda em curto prazo. Até 
o momento, o Brasil tem acu-
mulado um total de 1.966.748 
casos confirmados da doença 
e 75.366 mortes. O Estado de 
São Paulo tem 393.176 casos e 
18.640 mortes.

O governo transfere para 
as pessoas a responsabilidade 
pela prevenção à Covid-19. 
Abre mão de praticar política 
pública de saúde para expor 
a população ao vírus. Assim, 
desse modo, libera a abertura 

de bares, restaurantes, shoppin-
gs, estádios e outros lugares de 
aglomeração que não prestam 
serviços essenciais. Ao mesmo 
tempo, veta a lei do Congres-
so que buscava regulamentar 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais públicos, 
nos locais de trabalho, escolas 
e igrejas. Vetou até a obrigato-
riedade da disponibilização de 
máscaras para trabalhadores. 

Enquanto isso, o TRF-5 
(Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - Pernambuco) 
derrubou decisão liminar que 
obrigava os planos de saúde 
a cobrir o teste de sorologia 
para a detecção do novo co-
ronavírus. 

É nesse cenário, depois de 
alcançar três semanas conse-
cutivas de queda no número de 

mortes por coronavírus, que o 
Estado de São Paulo registrou, 
no dia 14 de julho, 417 óbitos. 
O segundo pior recorde de 
mortes por causa da doença em 
24 horas desde que a pandemia 
teve início.

No mundo, registros da 
OMS (Organização Mundial de 
Saúde) informam 13.150.645 
casos de Covid-19 e 574.464 
mortes, até 15 de julho.  

Diante desses números, é 
importante destacar que a 
mortalidade atinge os povos 
de maneira diferente. Ocorre 
uma morte para cada três bra-
sileiros negros hospitalizados 
pela Covid-19. Entre brancos, 
a proporção é de uma morte a 
cada 4,4 internações. 

Use máscara se precisar sair. 
Não se aglomere.

divulgação

Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
 dstma@smabc.org.br 
Departamento de Saúde 
do Trabalhador e Meio Ambiente

saúde
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A segunda edição do Festival 
Rock ABC, organizado pelos 
Metalúrgicos do ABC, será 
online, no sábado, dia 18, a 
partir das 18h, com transmis-
são pela página do Sindicato 
no Facebook (/smabc), canal 
do YouTube (/smabcoficial) e 
TVT (/redetvt). 

A principal atração da live 
será a banda Dead Fish. Antes 
o som fica por conta das bandas 
da região Versus Mare, Noka-
os, Mollotov Attack e Caffeine 
Blues. Também participam 
representantes dos movimentos 
sindical e social. O encerra-
mento está previsto para as 21h.

O presidente do Sindicato, 
Wagner Santana, o Wagnão, 
ressaltou o significado do even-
to. “O rock é um movimento 
que tem por princípio mudar 
o mundo, mudar o status quo 
(estado atual das coisas). O rock 

nasceu progressivo, contesta-
dor, um elemento de transfor-
mação para dizer que um outro 
mundo é possível”, afirmou. 

“É o que estamos fazendo, 
junto com o povo, lutando 
por uma sociedade igualitária, 
onde todos sejam protegidos e 
tenham direitos. Seguimos na 
luta por um Brasil melhor e por 
um mundo melhor. E a música 
é uma expressão dessa socie-
dade que queremos”, destacou. 

Um dos organizadores do 
evento, o CSE na Volks, Tiago 
de Sá Nunes, explicou a pre-
ocupação sanitária devido a 
pandemia da Covid-19. 

“O esforço que foi feito para 
garantir o festival neste ano de-
monstra que ele veio para ficar 
e fazer parte do cenário rock 
and roll do ABC. A live é um 
formato alternativo e espera-
mos que no ano que vem volte 

a ser presencial, assim como foi 
o primeiro”, disse. 

“Os espaços de resistência 
são bem amplos e a junção en-
tre a cultura com a organização 
dos trabalhadores é fundamen-
tal. A nossa luta não é somente 
econômica, é por acesso à arte, 
ao entretenimento e à cultura. 
Embora tenha o objetivo de 
entreter, é muito mais, é fazer as 
discussões e pautar as mudan-
ças necessárias na sociedade. 
Se no ano passado a palavra de 
ordem era ‘Lula Livre!’, este ano 
é ‘Fora, Bolsonaro!’. Acompa-
nhem!”, chamou. 

O 1º Festival Rock ABC foi 
realizado no dia 13 de julho de 
2019, em um palco no estacio-
namento da Sede, com apresen-
tação de seis bandas: Garotos 
Podres, Statues on Fire, Trio 
de Ferro, Versus Mare, Caffeine 
Blues e Take 2.

Sábado tem Dead Fish e bandas da região 
na live do 2º Festival Rock ABC 



O Projeto de Lei de Con-
versão (PLV) 18, originário da 
Medida Provisória 927, que 
permite a redução de regras 
trabalhistas durante o período 
da pandemia, saiu mais uma vez 
da pauta do Senado. A votação 
estava prevista para ontem, mas 
os parlamentares concordaram 
em adiar novamente a votação 
da MP 927, que vai “caducar” no 
próximo domingo,19. O projeto 
não está na pauta desta quinta.

Aprovada na Câmara em 17 
de junho, a medida entrou na 
pauta do Senado na semana 
passada, mas a votação foi adia-
da devido a divergências entre 
os senadores. O relator do pro-
jeto, senador Irajá (PSD-TO), 
incluiu 11 emendas. O total de 

sugestões chegou a 1.082.
“Essa retirada da pauta da 

MP é um alento diante de tan-
tos ataques aos direitos traba-
lhistas. Mas este governo que 
é tão ou mais pernicioso aos 
trabalhadores quanto a Covid, 
agora publica lei que permite 
a demissão com recontratação 
por salário reduzido. Não há 
tempo para comemorarmos. 
É uma guerra contra dois ini-
migos da população, o corona-
vírus e Bolsonaro, temos que 
estar em luta sempre”, declarou 
o presidente o Sindicato, Wag-
ner Santana, o Wagnão. 

O texto MP permite acordos 
individuais sobre teletrabalho, 
antecipação de férias individu-
ais, concessão de férias coleti-

vas, feriados e banco de horas. 
Também suspende “exigências 
administrativas em seguran-
ça e saúde” e muda regras de 
recolhimento do FGTS – os 
depósitos podem ser suspensos 
durante o período de calami-
dade decretado em razão da 
pandemia.

As férias coletivas não po-
dem ter período inferior a cinco 
dias e podem ter prazo acima 
de 30 dias. O empregador deve 
notificar os trabalhadores com 
antecedência de pelo menos 48 
horas. A medida também “fle-
xibiliza” o pagamento de débi-
tos trabalhistas. Pela proposta, 
empregadores teriam prazo de 
60 meses para parcelamento 
das dívidas.

Retirada da MP 927 da pauta é alento diante 
de tantos ataques aos direitos trabalhistas
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Por pressão da oposição, governo não conseguiu votar medida que flexibiliza 
direitos. Para Wagnão, a luta segue contra os dois inimigos da população, 

coronavírus e Bolsonaro



As doações arrecadadas 
em iniciativas dos metalúr-
gicos do ABC estão sendo 
destinadas a quem mais pre-
cisa e também para entida-
des que atendem pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social. 

A arrecadação de mais 
de uma tonelada de alimen-
tos não perecíveis, além de 
roupas, água, materiais de 
higiene e limpeza do Drive 
Thru Solidário, realizado no 
dia 12, em Rio Grande da 
Serra, foi transformada em 
cestas básicas para doação. 

O coordenador da Re-
gional Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Marqui-
nhos, agradeceu a todos e 
todas que doaram. 

“Tem muita gente passan-
do necessidade e a solida-
riedade é fundamental para 
o ser humano. O gesto de 
doar um pouco do que tem 
para quem não tem nada faz 
muita diferença, as pessoas 
ficaram muito emociona-
das ao receber as doações”, 
contou. 

Mais cestas estão sendo 
montadas com novas do-
ações de trabalhadores e 
empresas e serão destinadas 
a quem precisa. 

Doações de alimentos e cobertores 
são entregues a quem mais precisa
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Doe cobertores 
A campanha Merce-

dária de Inverno está no 
projeto “Doe Amor, Doe 
Cobertor”. A CSE na Sa-
mot, Maria do Amparo 
Travassos Ramos, que 
é agente de pastoral na 
Paróquia Nossa Senhora 
das Mercês, em São Pau-
lo, contou que já foram 
entregues doações de 400 
cobertores ao padre Júlio 
Lancellotti, coordenador 
da Pastoral do Povo de 
Rua, e 100 cobertores aos 
assistidos pela paróquia. 

“No inverno, as pessoas 
em situação de rua são 
sempre as que mais sofrem 
com as consequências do 
frio. E nesse período da 
pandemia o número de 
pessoas aumentou devido 
ao aumento do desempre-
go”, destacou. 

“Quem deveria cuidar 

seriam as prefeituras e 
os governos, mas pouco 
tem feito. Não podemos 
dar ouvidos a Bia Doria, 
que disse que não se deve 
doar marmitas porque 
eles ‘gostam de ficar nas 
ruas” e que ‘é um atrativo’. 
Famílias estão ao relento 
e não podemos deixá-los 
invisíveis. Um dos prin-
cípios do Sindicato é a 
solidariedade e o cuidado 
com os trabalhadores, 
dentro das fábricas e além 
delas”, afirmou. 

O site é o https://bit.
ly/3h5UEiD. O código 
é: doecobertormerces. O 
projeto está na loja online, 
é possível escolher quanti-
dade de cobertores, meias 
e toucas. Ao fazer sua do-
ação, escolha a opção de 
retirar na loja. A paróquia 
retira e encaminha a sua 
doação.

fotos: divulgação



Neste final de semana a 
nova direção dos Metalúr-
gicos do ABC responsável 
pela condução da catego-
ria no triênio 2020/2023, 
composta por 193 dire-
tores e diretoras que re-
presentam 55 fábricas e o 
comitê dos aposentados 
tomará posse. Por conta 
da necessidade do isola-
mento social em função 
da pandemia do novo co-
ronavírus, a atividade será 
online com transmissão ao 
vivo para toda a categoria. 

O ato formal de posse, 
no dia domingo, 19, será 
precedido de um encon-
tro virtual no sábado, no 
qual a direção eleita se 

encontrará e receberá sau-
dações, mensagens e aná-
lises de cenários para os 
diversos desafios já postos 
e futuros. A atividade 
será transmitida ao vivo 
pela página do Sindicato 
(facebook.com/smabc), 
a partir das 10h, com a 
participação de ex-pre-
sidentes da casa, como o 
ex-presidente Lula, e de 
diversos artistas, políticos 
e líderes religiosos alinha-
dos às lutas do Sindicato. 

“Nossas atividades de 
celebração da eleição sem-
pre foram bastante repre-
sentativas com a participa-
ção de muitos companhei-
ros e companheiras da ca-

tegoria e da sociedade em 
geral. Porém, infelizmente, 
desta vez não será possível 
nos reunirmos presencial-
mente, mas contamos com 
a participação de todos, de 
suas casas, acompanhando 
esse importante encontro 
de lideranças políticas, 
sindicais, religiosas e de 
artistas que nos apoiam e 
valorizam a nossa história”, 
convidou o secretário geral 
dos Metalúrgicos do ABC, 
Aroaldo Oliveira da Silva.

O segundo turno das 
eleições do Sindicato tam-
bém foi realizado por pla-
taforma online para pre-
servar a saúde dos traba-
lhadores e trabalhadoras.

Sindicato celebra nova direção 
com live no sábado
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Atividade que precede a posse terá participação 
do ex-presidente Lula e de diversas personalidades 
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A VIDA É MAIS 
IMPORTANTE 
QUE O LUCRO.
SE NÃO TIVER CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS PARA TRABALHAR, 

DENUNCIE AO 
SINDICATO

/SMABC

SINDMETALABC

@SMABC

Sede - São Bernardo
Rua João Basso, 231 – Centro
CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires
CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898

Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040

Diretor Responsável: Aroaldo Oliveira da Silva. | Repórteres: Luciana Yamashita e Olga Defavari. | Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

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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