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ACORDO NA VOLKS CONQUISTA 5 ANOS
DE GARANTIA NO EMPREGO

TRABALHADORES APROVARAM PROPOSTA
EM ASSEMBLEIA NA TARDE DE ONTEM
PÁGINA 3
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Brasil ultrapassa 132 mil mortos pela Covid-19
O Brasil teve 132.006 vidas
perdidas para a Covid-19, com
4.345.610 infectados no total.
Em 24h, foram 381 mortes e
15.155 novos casos, de acordo
com painel do Ministério da
Saúde do dia 14. Dos casos,
600.420 estão em acompanhamento e 3.613.184 recuperados.
Os dados indicam estabilidade da pandemia em um
patamar alto. A média móvel de
mortes em sete dias foi de 731
óbitos por dia, variação de -15%
em relação a 14 dias.
A média móvel dos casos foi
de 28.849 por dia, variação de
-28% em relação aos dados de
duas semanas atrás, de acordo
o consórcio de veículos de
imprensa.
Mundo
Os casos no mundo ultrapassaram 29 milhões, com
925.965 pessoas mortas. Em
24h, foram 269.400 novos casos e 4.810 óbitos, segundo a
OMS (Organização Mundial
da Saúde).
As Américas, puxadas por
Estados Unidos e Brasil (1º e
2º no mundo), são responsáveis
por 513.246 mortes. A Índia
ultrapassou o Brasil em casos,
porém registra menos mortes,
com 80.776.
Estado de SP
O Estado de São Paulo teve

1.092 casos e 36 mortes em 24h.
No total, já são 32.642 pessoas
mortas e 893.349 casos, de acordo com balanço da Fundação
Seade do dia 14.
A média móvel em uma semana é de 181 mortes por dia,
variação de -14% em relação
ao registrado em 14 dias. Após
uma leve tendência de queda
semana passada, os dados
indicam tendência de estabilidade em um alto patamar. O
Estado permaneceu três meses
seguidos com média diária
acima de 200 mortes por dia.
A ocupação dos leitos de
UTI está em 50,3% na Região
Metropolitana de SP.
ABC
A última atualização da
ABC Dados, do dia 13, registrou 60.179 casos e 2.341 mortes nas sete cidades do ABC,
de acordo com as informações
das prefeituras.
A média móvel em sete dias
foi de 243 casos e nove mortes
por dia. A variação da média
móvel em 14 dias foi de -40,3%
e -31,8% mortes.
São Bernardo é a cidade com mais registros, com
26.827 infectados e 828 vidas
perdidas.
A taxa de letalidade na região (3,9%) é mais alta do que
no Estado de SP (3,7%) e no
país (3,1%).
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Bolsa Família fica
Bolsonaro desistiu de lançar
o Renda Brasil."Até 2022,
no meu governo, está proibido falar a palavra Renda
Brasil. Vamos continuar com
o Bolsa Família”.

Incêndios na Amazônia
Os primeiros 14 dias de setembro já tiveram mais queimadas na Amazônia do que
em todo o mês de setembro
de 2019. Até dia 15, 20.485
focos foram registrados.

Conquista dos petroleiros
Sindicatos filiados da FUP
aprovaram, por unanimidade, proposta de acordo
coletivo com a Petrobras com
manutenção de direitos por
2 anos.

confira seus direitos

PRESTE ATENÇÃO NAS NOTÍCIAS
Nas últimas horas, nos deparamos com notícias de que a
área econômica estuda restringir o seguro desemprego, que o
governo quer o corte de R$ 10
bilhões ao ano em benefícios
para deficientes e idosos e que
segurados enfrentam filas no
INSS e 'perdem a viagem' após
cancelamento de perícias.
Além disto, o aumento assustador nas queimadas e no
desmatamento no Pantanal e
na Amazônia (por conta da
negligência de órgãos como
ICMBIO, sem recursos), o
avanço da pandemia da Co-

vid-19 (com mais de 130 mil
mortos), em mais retiradas
de direitos trabalhistas (como
a CTPS verde e amarela),
aumento da corrupção, que
se espalha pelo país, com a
conivência do Centrão.
E o que isto tem a ver com
os seus direitos? É a pergunta
que podem estar fazendo.
A resposta é bem simples.
Todos estes fatos pavorosos
têm em comum a violação da
Constituição da República e
dos tratados internacionais
firmados com o Brasil nas
últimas décadas, sobretudo

porque violam o princípio
da dignidade humana, da
proteção dos direitos sociais
e trabalhistas, da proteção à
vida e à saúde, da proteção ao
meio ambiente, bem de uso
comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, da
moralidade e honestidade na
gestão da coisa pública, dentre
outros.
Denúncias têm sido levadas
reiteradamente aos órgãos internacionais, como as Nações
Unidas (ONU) e Organização
Mundial da Saúde (OMS), os
quais se mostram surpresos
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e aflitos com tantos abusos.
Todavia, eles não podem ir
muito além do que têm feito,
ao tornar públicos tantos desmandos desse governo.
Os únicos que podem resolver estes graves problemas
somos nós mesmos. Parte da
sociedade brasileira cometeu
grave erro ao apoiar o golpe
contra Dilma e eleger Bolsonaro. E somente a sociedade
poderá resolver esta situação
ou poderá ser tarde demais.
Por enquanto, seguimos
tristes e preocupados, nos indignando com as más notícias.

Impasse nos Correios
Sem acordo, o TST marcou julgamento da greve
nos Correios para o dia 2.
Categoria mantém greve e
fará manifestações no próximo dia 17 por direitos e
soberania.
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Trabalhadores na
Volks aprovam
acordo válido
por cinco anos
Proposta envolve garantia de
emprego, data-base, PLR, lay
off e abertura de PDV

O

s trabalhadores na Volks, em
São Bernardo, aprovaram a
proposta de Acordo Coletivo com validade por cinco anos em
assembleia na tarde de ontem.
O presidente do Sindicato, Wagner Santana, o Wagnão, destacou
entre as conquistas do acordo a garantia no emprego por cinco anos.
“O acordo de longo prazo dá
tranquilidade aos trabalhadores.
Não foi fácil tirar da cabeça da fábrica a palavra ‘demissão’, defendemos a todo momento a garantia no
emprego e, a partir daí, qual seria o
custo disso para que os trabalhadores pudessem avaliar”, explicou.
“Construímos alternativas para
quem quiser ficar no emprego,
essa é a maior conquista dos trabalhadores, tirar da chefia o poder de
demissão e o direito de decidir as
nossas vidas. Temos mantido isso a
duras penas desde 2005. Em 2015, a
empresa demitiu 800 pessoas, mas a
greve e a luta reverteram a decisão”,
lembrou.
Wagnão destacou que o processo
de negociação se deu em meio a um
cenário de incertezas.
“A pandemia não é a responsável
exclusiva pela crise, é uma agravante
da crise que já vivemos há alguns
anos. Avaliamos as condições com pé
no chão, diante da previsão de produção muito abaixo da capacidade,
e a nossa primeira estratégia desde
o início da negociação foi a garantia
de proteção ao emprego”, afirmou.
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O ACORDO
A negociação do acordo 2020-2025 foi feita em
conjunto pelos Metalúrgicos do ABC com os sindicatos que representam
os companheiros e companheiras nas plantas da
Volks em São Carlos e
Taubaté, em São Paulo, e
São José dos Pinhais, no
Paraná.
A proposta foi divulgada na última sexta-feira, além de a representação na Volks ter
realizado assembleias
internas para explicação
dos pontos. A negociação inclui data-base,
PLR, plano médico, lay
off, abertura de PDV,
entre outros itens.

FIQUE SÓCIO!
O s t r a b a l h a d ore s
também aprovaram na
assembleia a contribuição negocial. Sócios do
Sindicato são isentos da
taxa. Quem se sindicalizar dentro de 30 dias também será isento. Procure
a representação!
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Luta garante pagamento de verba rescisória
aos ex-trabalhadores na Fibam

Desde dezembro de 2018
quando a empresa Fibam, em
São Bernardo, fechou as portas
sem quitar as dívidas trabalhistas, os Metalúrgicos do
ABC travam uma verdadeira
batalha judicial para garantir
os direitos dos cerca de 260
companheiros e companheiras
que dedicaram anos de suas vidas à fábrica e saíram de mãos
abanando. Na semana, parte
do valor foi pago, após a venda de maquinários, conforme
exigido pelo Sindicato.
A decisão foi aprovada
pelos trabalhadores em as-

sembleia virtual realizada no
último mês. O valor da venda
foi utilizado para cobrir 43%
da rescisão de todos os ex-contratados.
O coordenador de São
Bernardo, Genildo Dias Pereira, o Gaúcho, lembrou que
ao longo de todo esse tempo
o Sindicato insistiu na venda
dos equipamentos para quitar
as dívidas trabalhistas.
“Foi uma luta longa, desde
2018 que o Sindicato vem
insistindo para que fosse feita
a venda do efetivo antes dele
se depreciar. Nossa exigência

nessa negociação era que tudo
fosse aprovado em assembleia, que o dinheiro fosse
depositado diretamente na
conta de cada trabalhador e
somente após o depósito nas
contas é que os compradores
retirassem os equipamentos”.
O dirigente explicou que
os compradores exigiram
que o Sindicato garantisse
que ninguém entraria com
penhora após o processo de
compra. Esse acordo foi aprovado pelo Ministério Público
do Trabalho e referendado
pelo Tribunal Regional do

Trabalho.
“Foi um avanço importante, é o início do pagamento
das verbas rescisórias, mas a
luta vai continuar, é preciso
que os trabalhadores continuem juntos e seguindo as
orientações do Sindicato. Esse
pagamento não dá quitação
geral no contrato de trabalho,
mas permite que cada um
toque sua vida, entre com
processo ou siga com os processos em andamento”.
Atualmente a empresa responde na justiça por cerca de
190 ações trabalhistas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA STAMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.,
POR MEIO TELEMÁTICO
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa STAMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o número 72.818.875/0001-06, com endereço na Rua Luiz Lawrie Reid, nº 283, Bairro Campanário, Diadema - SP, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 16 (dezesseis) do mês de setembro de 2020 (quarta-feira), entre 09 às 14 horas. 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, não é possível realizar a assembleia presencial, mas apenas por meio telemático, portanto com processo de deliberação em plataforma digital
(internet). A ordem do dia será referente à Participação nos Lucros e Resultados (PLR). O link para acesso à assembleia e participação no processo de votação,
que deverá ocorrer entre 09 e 14 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,no mesmo endereço eletrônico,em até um dia útil imediatamente
posterior ao da assembleia. Diadema - SP, 10 de setembro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”
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Tamo Junto
Pela Vida,
Emprego
e Renda

•

Após seis meses, o Palmeiras volta a jogar pela
Libertadores, na 3ª rodada
do Grupo B. A equipe lidera
a chave, com vitórias contra
o Tigre (ARG) e Guaraní
(PAR).

•

O Palmeiras treina desde
segunda em La Paz para
adaptação à altitude. Recuperado de lesão, o atacante
Luiz Adriano treinou com a
bola e pode ser reforço.

•

O atacante Jô, do Corinthians, foi punido com dois
jogos de suspensão por ‘ato
hostil’ contra o zagueiro
Diego Costa, do São Paulo.

•

Com desfalques, mais três
jogadores do sub-20 do
Corinthians foram convocados pelo técnico Dyego
Coelho para completar os
treinamentos.

Libertadores
Hoje - 21h30
Bolívar x Palmeiras
La Paz (Bolívia)

Brasileirão
Hoje – 21h30
Corinthians x Bahia
Neo Química Arena

