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Discurso delirante na ONU
Movimentos sociais e enti-
dades ligadas ao meio am-
biente fizeram manifestação 
virtual durante o discurso de 
Bolsonaro na abertura da 
Assembleia ONU.

Trabalho escravo
O governo Bolsonaro redu-
ziu pela metade as verbas 
de fiscalização e combate 
ao trabalho escravo, de R$ 
55,6 milhões, entre 2013 e 
2018, para R$ 29,3 milhões. 

Corte na educação
O governo prevê cortar 
cerca de R$ 1,6 bilhão do 
Ministério da Educação para 
2021, já que o ex-ministro 
Weintraub não utilizou os 
recursos disponíveis. 

Sem ação
Este ano a violência contra 
mulher cresceu quase 30% 
e a ministra Damares usou 
só metade do orçamento da 
pasta para ações de com-
bate por falta de propostas.

fotos: divulgação

Notas e recados

Já são 2.399 vidas perdidas para a 
Covid-19 nas sete cidades do ABC. 
O total de casos chegou a 61.829 in-
fectados, sendo 54.614 recuperados. 
Os dados são do Consórcio Inter-
municipal Grande ABC do dia 21. 

O índice de isolamento social no 
sábado, dia 19, ficou em: Santo An-
dré (42%), São Bernardo (43%), São 
Caetano (39%), Diadema (36%), 
Mauá (36%) e Ribeirão Pires (42%). 
Rio Grande da Serra não tem me-
dição. 

São Bernardo é o terceiro muni-
cípio com mais infectados (24.045) 
e o quarto com mais mortes (870) 
entre os 645 municípios do Estado 
de São Paulo. Santo André está em 
nono em número de casos (16.491) 
e oitavo com mais mortes (585). Os 
dados são da Fundação Seade. 

Estado de SP
O Estado de São Paulo registrou 

alta de 27% na média móvel de 
mortes em 14 dias, com 192 óbitos 
por dia nos últimos sete dias. A 
média móvel dos casos ficou em 
6.283 por dia. 

Os dados podem refletir um 
aumento das contaminações com 
as aglomerações no feriado prolon-
gado de 7 de setembro. 

Em 24h, foram 32 mortes e 2.032 
novos casos. O total no Estado é de 

33.984 óbitos e 937.332 infectados, 
de acordo com balanço da Funda-
ção Seade do dia 21. 

A taxa de ocupação dos leitos de 
UTI está em 46,5% na Grande São 
Paulo e 47,2% em todo o Estado.  

Brasil
O Brasil tem 137.272 vidas per-

didas e 4.558.068 infectados. Em 
24h, foram 377 mortes e 13.439 
casos, segundo painel do Ministé-
rio da Saúde do dia 21. Os dados 
costumam ser menores aos fins 
de semana e início de semana por 
atrasos e subnotificações. 

A média móvel de mortes em 
sete dias foi de 748 óbitos por dia, 
variação de 8% em relação aos da-
dos de 14 dias. A média móvel de ca-
sos foi de 30.077 por dia, variação de 
-1% em relação aos dados de 14 dias, 
de acordo com levantamento do 
consórcio de veículos de imprensa. 

Mundo
Os casos no mundo ultrapas-

saram 30,9 milhões, com 959.116 
pessoas mortas, segundo a OMS 
(Organização Mundial da Saúde). 
O Brasil é o segundo país com mais 
mortes, atrás apenas de Estados 
Unidos. Em número de casos, o Bra-
sil está em terceiro, atrás de Estados 
Unidos e Índia. 

ABC tem 2.399 pessoas mortas pela Covid-19

confira seus direitos

NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS (LGPD) – PARTE 1

Comente este artigo.
Envie um e-mail para
juridico@smabc.org.br
Departamento Jurídico

Na última sexta-feira, 18 de 
setembro, finalmente entrou 
em vigor a nova Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 
Foram tantas idas e vindas a 
ponto de se esperar um novo 
adiamento do início da vi-
gência da lei, como pretendia 
Bolsonaro. Todavia, o Senado 
procurou adotar um texto para 
a lei que na prática dificultou 
esta pretensão do governo.

Ainda assim, a parte mais 
importante para eficácia das 
medidas - as punições aos in-
fratores - só começará a valer 

daqui a um ano, em agosto de 
2021. 

Na prática, a lei visa prote-
ger as pessoas contra o mal uso 
de seus dados pessoais por ter-
ceiros, sobretudo daqueles que 
manipulam informações via 
internet. O mais importante é 
impedir a veiculação das infor-
mações que podem identificar 
e prejudicar alguém. 

Os “dados sensíveis”, por 
exemplo, são as informações 
sobre origem racial ou étnica, 
convicções religiosas, opiniões 
políticas, saúde ou vida sexual. 

Registros como esses passam 
a ter nível maior de proteção, 
para evitar formas de discri-
minação. 

Há exceções que afastam 
a aplicação da LGPD, como a 
obtenção de informações pelo 
Estado para segurança pública, 
defesa nacional e investigação 
e repressão de infrações penais, 
o que deverá ser objeto de uma 
legislação específica. Além dis-
to, não se aplica a coletas para 
fins exclusivamente particula-
res e não econômicos, jornalís-
ticos, artísticos e acadêmicos.

Fora disto, o “tratamento de 
dados” passa a ser disciplinado 
pela LGPD como “toda opera-
ção realizada com dados pes-
soais, como as que se referem 
a coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, aces-
so, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamen-
to, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, mo-
dificação, comunicação, trans-
ferência, difusão ou extração”. 

Continua na 
próxima coluna. 

Para Mário Kanji Yoshida, primo do trabalhador na Arteb, Ricardo Caboclo Silva. Hemocentro 
São Lucas. Rua Mediterrâneo, 470, Jd. do Mar, São Bernardo. De segunda a sexta, das 8h às 17h. Tel: 
3660-5968.

Doe sangue
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Campanha lançada 
pelas 11 centrais 

sindicais pressiona 
pela manutenção dos 
R$ 600 até dezembro 
e dos R$ 1.200 para as 
mães chefes de família

“Reduzir 
o auxílio 

emergencial 
para R$ 300 é 
um crime que 
pode levar o 

Brasil ao caos”

A CUT e as outras 10 centrais 
sindicais lançaram uma 
campanha e um abaixo-as-

sinado pela manutenção do valor 
do auxílio emergencial em R$ 600 
até dezembro e de R$ 1.200 para as 
mães chefes de família. Nas redes 
sociais a campanha usa a hashtag 
#600PeloBrasil e a palavra de ordem 
é “Bota pra votar já, Maia”. 

O pedido é para o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, pautar a votação da Medida 
Provisória 1000/2020. A MP enca-
minhada pelo governo Bolsonaro 
amplia o pagamento do auxílio até 
dezembro, mas reduz o valor de R$ 
600 para R$ 300 e muda os critérios 
de acesso ao benefício para tirar 
milhões de trabalhadores da lista. 
O governo não quer que a MP 
seja votada, prefere que caduque 
após o prazo legal de 120 dias, que 
coincide com o fim do pagamento 
do auxílio emergencial.

“Reduzir o auxílio emergencial 
para R$ 300 é um crime que pode 
levar o Brasil ao caos”, alertou o 
presidente da CUT, Sérgio Nobre. 

Em artigo escrito conjunta-
mente, as centrais reforçaram a 
necessidade de manutenção do 

valor e destacaram a alta nos pre-
ços dos alimentos. 

“Deve estar claro para todos que 
R$ 300 não atendem às necessida-
des básicas de uma pessoa em um 
mês, ainda mais para uma família! 
O aumento do custo de vida tem 
corroído mais os rendimentos me-
nores, especialmente pelo aumento 
dos preços dos alimentos”. 

Segundo o Dieese, o valor da 
cesta básica no Brasil varia entre R$ 
398, em Aracaju, e R$ 540, em São 
Paulo “O que mostra que R$ 300 
mensais não são suficientes nem 
para a alimentação. E ainda é pre-
ciso colocar nessa conta moradia, 
saúde, transporte e educação, além 
de todas as outras necessidades”, 
ressaltaram.

Fruto de luta das centrais
Sérgio Nobre lembrou que, ao 

contrário do que diz Bolsonaro, o 
valor de R$ 600 foi fruto da pressão 
das centrais sobre os parlamentares 
para que, no início da pandemia, 
em março deste ano, fosse aprovado 
um valor maior do que o que queria 
o governo, que propunha R$ 200.  

“Foi nosso trabalho de convenci-
mento dos parlamentares, a pressão 

do movimento sindical, conscien-
tizando sobre o que seria não ter 
esse programa durante a pandemia 
que garantiu o valor maior. Se a 
economia não está pior é por conta 
do auxílio emergencial. Os R$ 600 
foram a única fonte de renda de 
milhões de pessoas”, afirmou.

Retomada da 
atividade econômica

Os presidentes das centrais con-
sideram que a melhor proteção para 
o problema fiscal é a retomada da 
atividade econômica, que começa 
protegendo a renda que garante o 
consumo da população e sustenta 
a demanda das famílias.

“A continuidade do auxílio 
emergencial de R$ 600, por outro 
lado, tem o potencial de conter esse 
cenário trágico. Estudos estimam 
que ele representa 2,5% do PIB 
(lembremos que o Brasil vem cres-
cendo 1% ao ano), com mais de R$ 
320 bilhões injetados na economia 
através do sustento das famílias 
beneficiadas. Ou seja, além de ga-
rantir a subsistência e o consumo 
da população carente, ele fomenta 
a atividade de micro, pequenas e 
grandes empresas”, afirmam.

Além da pressão sobre os deputados e sobre os presidentes, tanto da Câ-
mara, como do Senado, para quem os presidentes das centrais já pediram 
audiências, a campanha será feita por meio de um abaixo-assinado aberto a 
toda a sociedade. 

O abaixo-assinado pode ser acessado pelo site change.org, nos assuntos 
relacionados clique em “política”. As assinaturas também serão recolhidas nos 
municípios com sindicatos e movimentos sociais dialogando com a população.

#600PELOBRASIL

ABAIXO-ASSINADO
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• O Palmeiras completou a 
lista da Libertadores com 
mais dez jogadores forma-
dos na base do clube, entre 
eles Robinho, Fábio Freitas 
e Ruan Ribeiro.  

• Lucas Lima e Zé Rafael vol-
taram aos treinos e estão 
novamente à disposição de 
Luxemburgo pela quarta 
rodada da Libertadores. 

• O Corinthians contará hoje 
com os retornos do lateral 
Michel Macedo e do meia 
Luan, recuperados de lesão, 
e do atacante Jô, que estava 
suspenso.

• Depois do “fora, Bolsonaro” 
de Carol Solberg, em vitória 
do vôlei de praia, a Confe-
deração Brasileira de Vôlei 
soltou nota racista com uso 
da palavra “denigrem”. 

Tribuna Esportiva

Libertadores

Hoje - 21h30
Guaraní-PAR x Palmeiras

Assunção (Paraguai)

Brasileirão

Hoje – 21h30
Sport x Corinthians

Recife

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA MAHLE METAL LEVE SA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa MAHLE METAL LEVE SA, inscrita no CNPJ sob o número 
60.476.884/0017-44, com endereço na Avenida Trinta e Um de Março, 2000, Jardim Borborema, CEP 09660-000, em São Bernardo do Campo- SP, a participarem 
da Assembleia Específica, que será realizada no dia 23 (VINTE E TRÊS) do mês de setembro de 2020, (QUARTA FEIRA), entre 09 e 18 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, evitando 
aglomerações, não sendo possível realizar a assembleia presencial, mas apenas por meio telemático, portanto com processo de deliberação em plataforma digital 
(internet). A ordem do dia será: a) Proposta de pagamento da PLR – Participação nos Lucros ou Resultados em duas parcelas. A proposta de valores das parcelas 
será apresentada na assembleia virtual; b) Discussão e deliberação da contribuição negocial como recurso essencial para custeio do processo de negociação cole-
tiva; c) Autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores. 
O link para acesso à assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 09 e 18 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 útil imediatamente posterior ao da assembleia. São Bernardo do Campo, 21 de setembro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA A Q INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa A Q INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 03.635.488/0001-11, com endereço na Rua Oneda, 427, Vila Armando Bondioli, São Bernardo do Campo – São Paulo, 
a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 23 (vinte e três) do mês de setembro de 2020 (quarta-feira), entre 8 e 18 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 deli-
beração em plataforma digital (internet). A ordem do dia será: a) apresentação de proposta referente a PLR; b) autorização para a direção do sindicato celebrar 
“Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; c) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O link para acesso e à assembleia e participação 
no processo de votação, que deverá ocorrer entre 8 e 18 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, no mesmo en-
dereço, em até um dia útil imediatamente posterior ao da assembleia. São Bernardo do Campo, 21 de setembro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.” 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o número 52.618.139/0030-31, com endereço na Av. Pirâmide, 661, Eldorado, Diadema/SP, CEP: 09970-330, a participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de setembro de 2020 (quinta-feira), às 7h30. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da 
empresa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras pelos 
mesmos. A ordem do dia será: a) participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho 
ou aditamento; 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, da empresa; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. 
Diadema - SP, 22 de setembro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Trabalhadores na 
Toyota aprovam 
início das 
negociações

Após o anúncio da 
Toyota na sexta-feira 
passada de transferência 
de 600 trabalhadores 
administrativos para a 
unidade de Sorocaba 
e de 300 demissões, 
o Sindicato realizou 
assembleia na fábrica 
na manhã de ontem. Os 
trabalhadores aprovaram 
que o Sindicato inicie o 
processo de negociação 
com a empresa na luta 
pela manutenção de 
postos de trabalho em 
São Bernardo.


