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Doença ocupacional
A CUT pediu revogação de 
portaria de Bolsonaro que 
tirou a Covid da lista de 
doenças ocupacionais, o que 
garantiria ao trabalhador 
uma série de proteções. 

Vitória de Lula
Lewandowski (STF) deter-
minou que a vara da Lava 
Jato em Curitiba entregue 
a Lula cópia do conteúdo 
do acordo de leniência da 
Odebrecht que faça referên-
cia a ele. 

Saídas da Lava Jato
Oito procuradores da Lava 
Jato em SP pediram demis-
são por divergências com 
uma procuradora. Em Curi-
tiba, investigado, Dallagnol 
também se afastou. 

Suspeito e afastado
O STJ manteve o afastamen-
to de Witzel do governo do 
RJ por 6 meses. A PGR o 
acusa de receber R$ 554,2 
mil em propinas por meio 
do escritório de sua esposa.
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Notas e recadosNo dia 7 de setembro, será realizado o 26º Grito 
dos Excluídos “Vida em Primeiro Lugar - Basta de 
miséria, preconceito e repressão! Queremos trabalho, 
terra, teto e participação!”.  

Na pauta estão a luta por conquistas e pela garan-
tia dos direitos já conquistados e a discussão sobre 
as estruturas opressoras e excludentes da sociedade, 
que aumentam a miséria e a desigualdade social. 
Em plena pandemia, o grito é também pelo direito à 
saúde pública de qualidade e pela valorização do SUS 
(Sistema Único de Saúde). 

O diretor executivo dos Metalúrgicos do ABC, 
Carlos Caramelo, destacou a importância da solida-
riedade e da unidade. 

“O Grito dos Excluídos é de todos e todas que 
lutam por uma sociedade mais justa e igualitária, na 
defesa de políticas públicas de proteção social e da dig-
nidade das pessoas, com emprego, moradia e inclusão. 
A união dos trabalhadores, movimentos sociais e 
populares reforça a nossa luta por uma sociedade 
cidadã, que olha para as pessoas do país”, afirmou. 

A coordenação do Grito informou que haverá 
mobilizações de ruas, com os cuidados necessários, 
mas também rodas de conversas e atos pelos meios 
digitais. Também indica a colocação de panos pretos 
e cartazes nas portas e janelas no dia 7 de setembro. 
Confira mais no site gritodosexcluidos.com.

A proposta do Grito surgiu em 1994 no Brasil, 
sendo a primeira edição realizada em 1995 com o 
objetivo de aprofundar o tema da Campanha da 
Fraternidade e responder aos desafios na 2ª Semana 
Social Brasileira, da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil). Em 1999, o Grito estendeu-se 
para as Américas.

Segundo a ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas), os di-
reitos humanos são universais 
e “direitos inerentes a todos os 
seres humanos, independente 
de raça, sexo, nacionalidade, 
etnia, idioma, religião ou qual-
quer outra condição”. 

No Brasil, a partir do go-
verno Temer, teve início um 
processo que foi paulatinamen-
te caminhando na direção da 
violação dos direitos humanos. 
As reformas neoliberais, como 
a Emenda Constitucional nº 95, 

conhecida como Teto dos Gas-
tos, que entre outros aspectos, 
afrouxou a prática de fiscaliza-
ção contra o trabalho escravo 
e limitou os investimentos em 
saúde e educação, que afetam 
diretamente o acesso a esses 
direitos para a população mais 
carente, especialmente as mu-
lheres chefes família. 

Os regimes autoritários são 
os maiores inimigos dos di-
reitos humanos, pois permi-
tem que as violações sejam 
ignoradas, sem punição e, em 

alguns casos, até estimulada. 
O governo Bolsonaro, com 
sua visão autoritária, tem sido 
um grande vilão dos direitos 
humanos, numa dimensão 
só comparável ao período da 
ditadura civil-militar. 

A lista de violações é ex-
tensa: as abordagens policiais 
que tem sido mais violentas e 
autoritárias, vitimando gran-
de parte dos jovens negros 
das periferias; as agressões às 
populações indígenas com 
assassinatos e perseguições às 

lideranças indígenas que tem 
sido denunciadas em todo o 
mundo; a postura homicida 
em relação à atual pandemia do 
coronavírus atinge a essência 
dos direitos humanos, que é o 
direito à vida. 

Um regime democrático 
com participação ativa dos 
cidadãos e inclusão social 
é o maior antídoto contra a 
violação dos direitos huma-
nos, cujas grandes vítimas 
são as populações excluídas 
socialmente. 

AUTORITARISMO E OS RETROCESSOS 
NO RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

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

Saiba mais

Total de infectados e mortos pela Covid-19 no ABC e no Brasil

ABC 57.096 casos confirmados
2.218 mortes

3.997.865 casos confirmados
123.780 mortes

Brasil
Fontes: Ministério da Saúde e ABC Dados (2/9/2020).

Grito dos 
Excluídos 

chega 
a 26ª 

edição
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A política de valorização do 
salário mínimo iniciada no 

governo Lula, em 2004, é 
mais uma das conquistas 

da classe trabalhadora 
desmontada por Bolsonaro

Bons tempos aqueles em 
que o governo sustentava que 
valorizar o salário mínimo 
era uma forma imprescindível 
para aquecer a economia. Nos 
tempos atuais, aquele que foi 
anunciado como “supermi-
nistro” de Bolsonaro, Paulo 
Guedes, afirma que aumentar 
o salário mínimo condena as 
pessoas ao desemprego. E to-
mado por essa convicção, bai-
xa o valor do mínimo previsto 
para 2021, reajustado apenas 
pela inflação, a previsão 
inicial que era de R$ 1.079 
foi para R$ 1.067, sem au-
mento real. A proposta ainda 
precisa passar pelo Congresso 
Nacional. 

Neste último texto da série 
“Até quando vamos aguentar’, 
a respeito dos desmontes con-
secutivos no Brasil pós-golpe, 
vamos relembrar a importân-
cia da valorização do salário 
mínimo para impulsionar a 
economia e redistribuir renda. 

 “Os governos Lula e Dil-
ma recompuseram o poder 
de compra do trabalhador 
para além da inflação, o sa-
lário mínimo tendo uma po-
lítica de recomposição e de 
aumento real é o mais forte 
programa para redistribuir 
renda no Brasil”, destacou o 
diretor executivo do Sindica-

to, Aroaldo Oliveira da Silva. 
O dirigente lembrou ainda 

que o salário é usado dire-
tamente no consumo e faz a 
economia girar. 

“Isso é dar poder de com-
pra para o trabalhador, o salá-
rio mínimo é um importante 
propulsor de distribuição de 
renda no Brasil. Agora com 
a sinalização do Bolsonaro, 
corremos o risco de voltar 
ao patamar do que era antes 
do governo Lula, o salário 
mínimo baseado na com-
posição da inflação só pelo 
INPC deixa de ter esse papel 
fundamental”. 

Se aprovado, este será o 
segundo ano consecutivo que 
o valor do piso será ajustado 
apenas pela inflação, sem ga-
nho real. Segundo cálculo do 
Dieese, o valor representa me-
nos de um quarto (24,1%) do 
valor necessário para garantir 
o sustento de uma família de 
quatro pessoas. Ainda segun-
do cálculo do Dieese, em 
julho, o salário mínimo ne-
cessário para cobrir os gastos 
essenciais de dois adultos e 
duas crianças deveria ser R$ 
4.420,11.

Aroaldo destacou que a 
política de valorização do 
salário mínimo foi uma con-
quista muito importante para 

toda a classe trabalhadora 
brasileira, que possibilitou 
o aumento do piso de várias 
categorias e que não é possível 
aceitar mais esse retrocesso 
que vem junto com a diminui-
ção do auxílio emergencial. 
O governo anunciou redução 
da metade do valor pago aos 
que estão sem renda durante 
a pandemia.

“É um absurdo o gover-
no Bolsonaro tratar com 
desdém quem recebe salá-
rio mínimo num momento 
em que o Brasil precisa de 
uma recuperação econômi-
ca, retomada do consumo, 
quando as pessoas estão mais 
frágeis, em risco por conta 
da pandemia, além disso, di-
minui o auxílio emergencial. 
Essa é mais uma batalha que 
precisamos empenhar e nos 
perguntar ‘Até quando vamos 
aguentar?’”

  
Marchas a Brasília

A política de valorização 
do Salário Mínimo foi criada 
no governo Lula e continuada 
com Dilma. Foi resultado da 
ação conjunta das centrais sin-
dicais, por meio das “Marchas 
a Brasília”, com objetivo de 
reforçar a importância social e 
econômica da proposta de va-
lorização do salário mínimo.

Salário mínimo 
como propulsor 
de distribuição 

de renda 
no Brasil

adonis guerradino santos / 2006

Salário mínimo
Quanto seria: R$ 573 sem a política de valorização do salário mínimo desde 
2004, apenas corrigido pelo INPC. 
Atual: R$ 1.045.
2021: Governo reduziu a previsão de R$ 1.079 para R$ 1.067.
Quanto deveria ser: R$ 4.420,11 

(cálculo do Dieese em julho para cobrir gastos essenciais de dois adultos e duas crianças).

Reajuste
Mai/04 R$ 260
Mai/05 R$ 300
Abr/06 R$ 350
Abr/07 R$ 380
Mar/08 R$ 415
Fev/09 R$ 465
Jan/10 R$ 510
Jan/11 R$ 545
Jan/12 R$ 622
Jan/13 R$ 678
Jan/14 R$ 724
Jan/15 R$ 788
Jan/16 R$ 880
Jan/17 R$ 937
Jan/18 R$ 954
Jan/19 R$ 998
Jan/20 R$ 1.045

Aumento real: 77%

Impactos em 2020
49 milhões de pessoas tem o rendimento com base no salário mínimo

Sendo:
23,6 milhões de aposentados e pensionistas do INSS
10,9 milhões de trabalhadores formais
10,2 milhões de trabalhadores por conta própria
3,8 milhões de trabalhadores domésticos 

R$ 29,1 bilhões incremento na economia
R$ 15,7 bilhões incremento na arrecadação tributária sobre o consumo 
Fonte: Dieese (nota técnica “Salário Mínimo: pela manutenção da valorização!”, revisada em janeiro de 2020).
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• Aline Pellegrino, ex-capitã 
da seleção, e Duda Luizelli, 
ex-coordenadora técnica 
do Internacional, vão co-
ordenar departamentos do 
futebol feminino na CBF. 

• A CBF também anunciou 
que igualou o valor das 
diárias pagas às jogadoras 
com o recebido pela seleção 
masculina durante o perío-
do de preparação e jogos. 

• O surto da Covid-19 no 
Boca Juniors, da Argentina, 
suspendeu as atividades 
do time principal. Testaram 
positivo 19 profissionais, 
sendo 14 atletas. 

Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã – 19h
Corinthians x Botafogo

Arena Corinthians 

Amanhã – 21h
Ceará x Santos
Fortaleza (CE)

Domingo – 11h
RB Bragantino x Palmeiras

Bragança Paulista

Domingo – 16h
São Paulo x Fluminense 

Morumbi

Cinema
Mostra Internacional de Cinema
A primeira Mostra Internacional de Cinema Virtual 
exibirá 33 filmes de 21 países até 30 de setembro. A 
programação é exibida diariamente pela plataforma 
#CulturaEmCasa, às 19h e às 22h. Entre as exibições 
estão Hindi Medium, uma das maiores bilheterias da 
Índia.

Teatro 
Quatro peças por semana
A plataforma #Emcasacomosesc exibe segundas, quartas, sextas e 
domingos, sempre às 21h30 apresentações teatrais. Hoje a atriz Ana 
Beatriz Nogueira apresenta o solo “Um Dia a Menos”, adaptação do 
conto de Clarice Lispector. No domingo Felipe Rocha apresenta “Ele 
precisa começar”, história de um homem fechado em um quarto de 
hotel que se dispõe a começar a escrever uma narrativa ficcional. 

Expediente 
do Sindicato

Na segunda-feira, 7 de se-
tembro, feriado de Indepen-
dência do Brasil, não haverá 
expediente na Sede nem 
nas Regionais. A próxima 
edição da Tribuna será na 
quarta, dia 9. 

Música
Todo dia tem show  
A plataforma #Emcasacomosesc exibe todos os dias às 19h shows 
musicais. Nesta sexta-feira a live é de Marina de La Riva, a cantora 
que mistura a musicalidade de Cuba e Brasil. No sábado o cantor, 
compositor e instrumentalista, Pedro Luís homenageia Luiz Me-
lodia. No domingo é a vez de Clemente um dos fundadores da 
clássica banda de punk-rock paulistana Inocentes.

Filmes e livros
Dicas do 26º Grito dos Excluídos
Livros: Participação e democracia no Brasil – Maria da Glória 
Gohn / Comunicação nos movimentos populares: a participação 
na construção da cidadania – Cicilia K Peruzzo 
Filmes: Parasita - Direção: Bong Joon Ho /O poço – Direção: 
Galder Gaztelu-Urrutia/ Eu, Daniel Blake - Direção: Ken Loach/ 
As sufragistas - Direção: Sarah Gavron.

fotos: divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA, POR MEIO TELEMÁTICO, DOS TRABALHADORES NA SCANIA 
LATIN AMÉRICA LTDA. 

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca os trabalhadores na empresa SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA. (sócios e não sócios ao 
sindicato), inscrita no CNPJ sob o número 59.104.901/0001-76, com endereço na Avenida José Odorizzi, 151, Vila Euro, em São Bernardo do Campo- SP, 
a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 05 (cinco) do mês de setembro de 2020, (sábado), entre 08 e 20 horas. A ordem do dia 
será: a) Deliberação sobre proposta referente a data-base de 2020 e de  2021; b) Deliberação sobre a proposta de renovação do acordo de Participação nos 
Lucros e Resultados; c)  Discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à 
celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, na empresa; d) Autorização para a direção do sindi-
cato celebrar os respectivos instrumentos jurídicos relativos a esta negociação (Acordo Coletivo de Trabalho ou Termo Aditivo); e) Outros assuntos de 
interesse dos trabalhadores na empresa. E, considerando que o país enfrenta a pandemia do coronavírus, e que para conter a disseminação da COVID-19 
o Ministério da Saúde recomenda o isolamento social com a permanência das pessoas em suas residências, a assembleia ocorrerá por meio telemático, 
portanto com processo de deliberação em plataforma digital (internet). O link para acesso à assembleia e participação no processo de votação, que deverá 
ocorrer entre 08 e 20 horas deste dia, é: assembleia.smabc.org.br, que poderá ser acessado pelo endereço: www.smabc.org.br. Encerrado o processo de 
votação eletrônica, os votos serão apurados e o resultado publicado no site do sindicato em até um dia imediatamente posterior ao da assembleia. São 
Bernardo do Campo, 04 de setembro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA AUTOMETAL, EM DIADEMA

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa AUTOMETAL S/A. (associados e não associados), 
a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 09 de setembro de 2020, quarta-feira, de maneira presencial, no seguinte horário: às 
13h00, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade mais um dos trabalhadores interessados, ou não alcançado referido quórum, 
por qualquer número em segunda convocação, que deverá realizar-se trinta minutos após o horário designado para a primeira, ou seja, às 13h30min. O 
local para realização da assembleia é: na Av. Fagundes de Oliveira, 1650, Diadema, SP,  Diadema, na portaria, e a ordem do dia é a seguinte: 1) Discussão e 
deliberação sobre proposta de Acordo de “Participação nos Lucros ou Resultados”; 2) Autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de 
trabalho ou aditamento; 3) Discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando 
à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, na empresa; 4) Outros assuntos de interesse dos 
trabalhadores na empresa. Em razão da pandemia do coronavírus, será observada a distância mínima de 1,5 metro entre os participantes. São Bernardo 
do Campo, 04 de setembro de 2020.  Wagner Firmino de Santana. Presidente.”


