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Governo negacionista 
O governo divulgou informa-
ção falsa de que queimada 
no Brasil é a menor em 18 
anos. Os dados comparam 
8 meses de 2020 com 12 
meses de anos anteriores.

Carne mais barata                
é a do trabalhador

Trabalhadores de frigorífi-
cos se manifestaram para 
denunciar o descaso de 
empresas como a JBS com 
a saúde dos trabalhadores 
durante a pandemia. 

Professores negros 
Uma em cada 10 escolas 
privadas de SP não tem 
nenhum professor negro. 
Grupos de pais de colégios 
de elite pedem mais diversi-
dade nas instituições.   

Demissão e precarização
De olho no lucro, universi-
dades demitem em massa 
professores e lotam salas 
virtuais. Mais de 1.800 pro-
fessores de SP foram demi-
tidos durante a pandemia.   

Notas e recadosBrasil tem 141.741 vidas 
perdidas para a Covid-19

Desde o golpe em 2016, os 
governos Temer e Bolsonaro 
optaram pelo esvaziamento 
do BNDES como instru-
mento de financiamento da 
indústria. Resultado dessa 
política, estamos no menor 
nível de desembolsos direcio-
nados a indústria dos últimos 
25 anos.

Entre janeiro de 2003 e 

agosto de 2016 (mês de con-
firmação do golpe contra a 
presidenta Dilma) o setor 
industrial apresentou uma 
média de participação de 
39% nos desembolsos. Já 
nos últimos 12 meses, de um 
total de R$ 8,4 bilhões, par-
ticipação da indústria corres-
ponde tão somente a 14,9%, 
enquanto a agropecuária 

26,2%, infraestrutura 44% e 
comércio e serviços 14,9%.

Vale destacar que os re-
cursos públicos para o setor 
do agronegócio, que tem bai-
xa capacidade de geração de 
emprego, vêm se mantendo 
desde o golpe. Por outro lado, 
o segmento de infraestrutura, 
que concentra a maior parte 
dos recursos, tem no setor 

elétrico (maior parte privati-
zado) o principal beneficiado, 
ou seja, parte relevante da 
ação do banco é o financia-
mento do desinvestimento 
do país.

A realidade atual é que a 
indústria brasileira deixou de 
ser estratégica para o princi-
pal banco de desenvolvimen-
to do país.

BNDES E A INDÚSTRIA BRASILEIRA, BNDES E A INDÚSTRIA BRASILEIRA, 
UM CASO DE ABANDONOUM CASO DE ABANDONO
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O Brasil chegou a 141.741 
pessoas mortas pela Covid-19, 
com 4.732.309 casos. Em 24h, 
foram 335 mortes e 14.318 
novos casos, de acordo com 
painel do Ministério da Saúde 
do dia 27. Os registros costu-
mam ser menores aos fins de 
semana e início de semana 
devido aos atrasos nas noti-
ficações. 

A média móvel de mortes 
em sete dias foi de 697 óbitos 
por dia, variação de -5% em 
relação aos dados de 14 dias. 

A média móvel dos casos 
foi de 26.808 por dia, variação 
de -7% em relação aos dados 
de duas semanas atrás, de 
acordo com o consórcio de 
veículos de imprensa. 

Mundo
Os casos no mundo já são 

32,9 milhões, com 995.836 
pessoas mortas. Em 24h, 
foram 237.908 novos casos e 
4.612 óbitos, segundo a OMS 

(Organização Mundial da 
Saúde). 

Os Estados Unidos têm 
mais casos e mortes no mun-
do (7 milhões de infectados e 
203.329 óbitos). 

O Brasil é o 2º país com 
mais mortes e o 3º com mais 
casos. A Índia tem mais 
casos do que o Brasil (6 mi-
lhões), com menos mortes 
(95.542). 

Estado SP
O Estado de São Paulo 

registrou 972.237 casos e 
35.108 pessoas mortas pela 
Covid-19. Em 24h, foram 
1.349 novos casos e 165 óbi-
tos, de acordo com balanço 
da Fundação Seade do dia 27. 

A média móvel de mortes 
em sete dias foi de 165 óbitos 
por dia. A variação é de -9% 
em relação aos dados de 14 
dias, o que indica estabili-

dade em um alto patamar. A 
média móvel de casos ficou 
em 5.277 infectados por dia 
no período. 

A Região Metropolitana 
de SP tem 43,9% dos leitos 
de UTI ocupados. 

Do total de mortes, 35,9% 
foram na capital, 24,2% na 
Região Metropolitana (ex-
ceto capital, ABC incluso) e 
40% no interior/litoral. 

ABC
Nas sete cidades do ABC, 

são 2.467 pessoas mortas de 
Covid-19 e 63.321 casos con-
firmados. Do total de casos, 
55.647 estão recuperados. 

São Bernardo é a cidade 
responsável pelo maior nú-
mero de casos e de mortes 
na região, com 883 óbitos e 
27.990 casos.

Os dados são do Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC, 
com base nas informações das 
Prefeituras, do dia 24. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA POR MEIO TELEMÁTICO

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca os trabalhadores na categoria (sócios e não sócios, da produção e da administra-
ção), à exceção daqueles que trabalham nas montadoras, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30 (trinta) 
de setembro, de 2020, quarta-feira, entre 08 e 23 horas, por meio telemático, uma vez que o país enfrenta a pandemia do coronavírus, e que para 
conter a disseminação da COVID-19 o Ministério da Saúde recomenda a não aglomeração de pessoas. A ordem do dia será: a) Deliberação e 
encaminhamentos sobre a Campanha Salarial de 2020 (data-base); b) Deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para o 
custeio desta negociação coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, na 
empresa; c) Autorização para a direção do sindicato celebrar os respectivos instrumentos jurídicos relativos a esta negociação (Convenção Coletiva 
de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho ou Termo Aditivo); d) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na categoria, abrangidos por esta 
negociação. O link para acesso à assembleia e participação no processo de deliberação (votação), que deverá ocorrer entre 08 e 23 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, 25 de 
setembro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”
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Dirigentes convocam para 
Assembleia Geral online de 

Campanha Salarial

Os Metalúrgicos do ABC 
realizam amanhã, das 8h às 
23h, Assembleia Geral Extra-
ordinária de Campanha Sala-
rial. Para manter o distancia-
mento social, recomendado 
para conter a disseminação 
do coronavírus, a votação 
será realizada de forma virtu-
al pelo site do Sindicato. 

Para participar, os tra-
balhadores devem acessar o 
site www.smabc.org.br, clicar 
no banner em destaque da 
assembleia e seguir as instru-
ções para validar seu voto. 

Os coordenadores que 
integram as negociações re-
forçam que é essencial a par-
ticipação de toda a categoria 
para fortalecer a luta e dar o 
recado às bancadas patronais. 

 “Negociar com os patrões 
nunca foi e nem será fácil, 
mas este ano é muito atípico. 

Votação para dar encaminhamento às negociações 
ocorre amanhã durante todo o dia no site do Sindicato

Confira quais são as bancadas patronais
que negociam com a FEM/CUT

• Sindicel
• Grupo 8.2 (Sicetel e Siescomet)
• Grupo 8.3 (Sinafer, Simefre e Siamfesp)
• Sindratar
• Grupo 2 (Sindimaq e Sinaees)
• Grupo 3 (Sindipeças, Sindiforja e Sinpa)
• Fundição
• Grupo 10 (Fiesp e outros)
• Estamparia

Eixos
Este ano, a Data-Base ne-

gociada pela FEM/CUT está 
focada na exigência de melho-
res condições de saúde e segu-
rança e garantia de emprego. O 
tema é “Companheir@s! Tamo 

junto pela vida, emprego e 
renda”.

Os eixos são: por melhores 
condições de saúde e seguran-
ça; por melhores condições sa-
nitárias e de higiene; aumento 

salarial; pela manutenção de 
todos os direitos; pela nacio-
nalização de componentes, 
máquinas e equipamentos; 
defesa urgente de um projeto 
de reindustrialização do país.

Insistimos o tempo todo em 
estabilidade, mas o patronal 
não teve a sensibilidade de 
pensar nos empregos, mesmo 
em um momento de pande-
mia. Alguns grupos já apre-
sentaram proposta, outros 
sequer vieram para as mesas 
de negociação, como é o caso 
do G10. Outros apresentaram 
reajuste zero, caso do G8.2. 
Portanto, os trabalhadores 
precisam participar em massa 
da nossa assembleia amanhã. 
Firmes na luta”, convocou o 
coordenador de São Bernar-
do, Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho. 

“Todos sabem que esta-
mos desde junho em nego-
ciação com as bancadas pa-
tronais no sentido de renovar 
nossa Convenção Coletiva e 
também de reajustar os salá-
rios. Então, nessa quarta-feira 

durante todo o dia teremos 
assembleia virtual para que 
todos votem as propostas 
que temos para apreciar, é 
fundamental a participação 
de todos”, chamou o coorde-
nador da regional Diadema, 
Antônio Claudiano, o Da Lua.

“A assembleia é sempre 
um momento importante 
para mostramos aos patrões 
que estamos unidos e forta-
lecidos na luta por direitos. 
Mesmos que não estejamos 
juntos presencialmente, a 
participação massiva de for-
ma virtual ajuda a fortale-
cer a nossa negociação que, 
como temos tido, este ano 
está sendo feita num cenário 
ainda mais difícil”, reforçou 
o coordenador de Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, 
Marcos Paulo Lourenço, o 
Marquinhos.

“Teremos assembleia virtual para que todos votem as 
propostas que temos para apreciar” 

Da Lua

“Os trabalhadores precisam participar em massa da 
nossa assembleia amanhã” 

Gaúcho

“É um momento importante para mostramos aos 
patrões que estamos unidos na luta por direitos” 

Marquinhos
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• A CBF e os clubes da Série 
A decidiram por unani-
midade manter o veto à 
presença de torcedores nos 
estádios. A decisão será 
reavaliada a cada 15 dias.   

Tribuna Esportiva

Trabalhadores na Toyota 
aprovam proposta 

negociada pelo Sindicato

• O São Paulo precisa ven-
cer o River Plate na Ar-
gentina para seguir na 
Libertadores. Um empate 
deixa o time praticamente 
fora por ter que tirar a 
diferença de 11 gols. 

• O meia Cazares chega 
ao Corinthians para vestir 
a camisa 10, que estava 
sem dono desde a saída de 
Pedrinho para o Benfica, de 
Portugal. 

• Mesmo com empate e chan-
ces de gol desperdiçadas, 
Cuca elogiou o Santos. “Foi 
o jogo ideal. Mesmo nas 
derrotas temos sido melho-
res que os adversários.”

• Luxemburgo admitiu que o 
Palmeiras “não está con-
seguindo render” e avalia 
a contratação de reforços, 
entre eles Jean Pyerre, do 
Grêmio.

Após intensas negocia-
ções entre o Sindicato e a 
Toyota, em São Bernardo, 
durante a semana passada, 
os trabalhadores aprova-
ram a proposta apresen-
tada em assembleia  na 
manhã de ontem. 

Os  Met a lúrg icos  do 
ABC receberam a infor-
mação da transferência 
da sede administrativa da 
montadora e 600 trabalha-
dores do administrativo 
para Sorocaba, além de 300 
demissões, na sexta-feira 
retrasada. No dia 21, os 
trabalhadores aprovaram 
em assembleia o início do 
processo de negociação 
pelo Sindicato na tentativa 
de reverter a decisão da 
montadora. 

A proposta aprovada 
ontem trata da abertura de 
um PDV para 130 compa-
nheiros para quem quiser 
se desligar ou não quiser 
a transferência para o So-
rocaba. Serão 490 transfe-
rências para Sorocaba. Para 
os trabalhadores que deci-
direm pela transferência, 
foram definidas as regras 

Drive Thru Solidário arrecada 
doações em Ribeirão Pires

O Drive Thru Solidário 
dos Metalúrgicos do ABC, 
em conjunto com a Apeoesp 
Ribeirão Pires, esteve no 
Complexo Ayrton Senna 
durante o último sábado, 
26, das 9h às 14h, fazendo 
arrecadação de alimentos 
e produtos de higiene. Os 
itens arrecadados serão do-
ados para moradores da 
cidade que estão passando 
por dificuldades neste mo-
mento de crise agravada 
pela pandemia de Covid-19 
e a professores que estão 
sem aula.

“Tivemos um volume 
bom de doações, muitas 
pessoas que viam a gente 

iam comprar o alimento e 
voltavam para entregar, a 
população está solidária e 
sensibilizada com a situa-
ção. Mas parece que alguns 

acham que a pandemia já 
acabou, é preciso que o povo 
entenda que não acabou, que 
tem muita gente passando 
fome e  que, para muitos, a 

situação está pior do que an-
tes”, destacou o coordenador 
da Regional Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Marqui-
nhos, que agradeceu a todos 
que contribuíram. 

O Drive Thru Solidário 
foi lançado no dia 1º de maio 
e ação ficou o mês todo no 
estacionamento da Sede. 
Também foram realizadas 
ações na Regional Diadema, 
em Rio Grande da Serra, e 
um Dia D ABC sem Fome. 
As doações foram desti-
nadas a diversas entidades 
que atendem pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social.

e valores adicionais, além 
de garantir a estabilidade 
para esses trabalhadores 
por um ano. 

Na negociação, também 
foi reafirmado o compro-
misso da fábrica de a Toyo-
ta continuar a produzir em 
São Bernardo. 

“Estabelecemos que será 

formada uma mesa con-
junta para discutir e defi-
nir novos produtos, quais 
peças serão trazidas para 
cá tanto do carro que está 
em fase de projeto quanto 
do veículo que está sen-
do discutido e que deve 
ser produzido no Brasil”, 
afirmou o presidente do 

Sindicato, Wagner Santana, 
o Wagnão.

“A nossa ideia é trazer 
mais componentes, con-
juntos  e  sub conjuntos 
para aumentar a produção 
da unidade de São Ber-
nardo e, assim, garantir 
o futuro da fábrica”, ex-
plicou.

22/09/20 foto: adonis guerra


