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Assembleia
de Campanha Salarial
Assista ao vídeo com as propostas e participe da votação virtual
que ficará disponível das 8h às 23h no site do Sindicato
*FOTO TIRADA ANTES DA PANDEMIA
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ABC ultrapassa 2.500 pessoas mortas
e 64 mil casos da Covid-19

As sete cidades do ABC registraram 2.513 vidas perdidas
para a Covid-19, com 64.089
infectados. Do total, 56.493
estão recuperados. Os dados
são do Consórcio Intermunicipal Grande ABC do dia 29,
com base nas informações das
prefeituras.
São Bernardo é o município
com mais casos e mortes do
ABC. São 28.157 casos e 906
óbitos.
O índice de isolamento social
no domingo, dia 27, ficou em:
Santo André (46%), São Bernardo (48%), São Caetano (44%),
Diadema (38%), Mauá (39%) e

Ribeirão Pires (45%). Rio Grande
da Serra não tem medição.
O Estado de São Paulo registrou 979.519 casos e 35.391 pessoas mortas pela Covid-19. Em
24h, foram 6.377 novos casos e

266 óbitos, de acordo com balanço da Fundação Seade do dia 29.
Brasil e mundo
O Brasil já tem 142.280 vidas perdidas para a Covid-19 e

4.753.410 casos confirmados. Em
24h, foram 385 óbitos e 16.412,
segundo balanço do consórcio de
veículos de imprensa.
A média móvel em sete dias
ficou em 687 mortes por dia,
variação de -15% em relação aos
dados de 14 dias. A média móvel
de infectados foi de 26.892 por
dia, variação de -14%.
O mundo ultrapassou 1 milhão de mortes em quase sete
meses de pandemia. Os casos
confirmados são 33,2 milhões.
O Brasil é o 2º com mais mortes,
atrás apenas dos Estados Unidos,
e o 3º com mais casos, atrás de
EUA e Índia.

fotos: divulgação

Passando a boiada
Parlamentares de oposição
vão à Justiça contra ataque
de Salles, do meio ambiente, a regras ambientais que
aprovam destruição de restingas e manguezais.

Declaração homofóbica
O STF vai apurar se o ministro da educação cometeu
crime de homofobia. Milton
Ribeiro afirmou que homossexualidade é fruto de
“famílias desajustadas”.

confira seus direitos

NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS (LGPD) – PARTE 2
A nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou
em vigor no dia 18, conforme
tratamos na semana passada
(confira a Parte 1 no site).
Para fins de tratamento
de dados na internet, será
necessário obter o consentimento do titular do direito
(da pessoa interessada), salvo
se a ação for autorizada na lei
para cumprimento de obrigação legal, estudos por órgão
de pesquisa, proteção da vida
do titular ou de terceiro, tutela da saúde por profissionais

Notas e recados

ou autoridades da área.
A administração pública
pode coletar e tratar dados
para a execução de políticas
públicas previstas em leis e
regulamentos ou respaldadas
em convênios. Também ficará
desobrigada do consentimento
a prática de “proteção do crédito”, como o cadastro positivo,
por exemplo.
As empresas precisarão
adotar medidas de proteção
dos dados de seus trabalhadores e dos consumidores. A
venda de cadastros de pes-

soas, muito comum nos dias
de hoje, passa a ser proibida.
Além disto, as pessoas passam
a receber maior proteção sobre suas informações contra
ataques cibernéticos, divulgação de informações pessoais e
até as notícias falsas sobre as
pessoas poderão ser reprimidas com mais eficácia.
A pessoa pode, ainda,
requisitar da empresa a confirmação da existência do
tratamento de seus dados,
o acesso aos dados (saber
o que uma companhia tem

Comente este artigo.
Envie um e-mail para
juridico@smabc.org.br
Departamento Jurídico
sobre ela), correção de registros errados ou incompletos,
eliminação de dados desnecessários, portabilidade de
dados a outro fornecedor,
informação sobre com qual
entidade pública aquela firma compartilhou as informações. Além disto, poderá
determinar que seus dados
não mais sejam repassados.
Enfim, as medidas são positivas. Aguardemos agora a
sua implementação. Procuraremos informar as novidades
sobre isto.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA, POR MEIO TELEMÁTICO, DOS TRABALHADORES NA MERCEDES-BENZ DO BRASIL..
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., divisão de carros
e de caminhões/ônibus, com endereço na Rua Alfred Jurzykowsk, 562, Bairro Paulicéia, CEP 09680-900, em São Bernardo do Campo- SP, a participarem da
Assembleia Específica, que será realizada no dia 01 (um) do mês de outubro de 2020, (quinta-feira), entre 08 e 20 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 sobre a Data-Base referente aos anos de 2020, 2021 e 2022, abrangendo cláusulas sociais e cláusulas econômicas; b) Deliberação sobre
a Participação nos Lucros e Resultados referente aos anos de 2020, 2021 e 2022; c) Deliberação sobre Vale Alimentação; d) Deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à celebração de normas coletivas que contemplem os interesses dos trabalhadores,
sindicalizados ou não, na empresa; e) Autorização para a direção do sindicato celebrar instrumentos jurídicos referentes a esta negociação (Acordo Coletivo de
Trabalho ou Termo Aditivo). A deliberação se dará em plataforma digital (internet), e 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, 30 de setembro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Declaração absurda
O comandante do MEC também declarou que "hoje ser
professor é ter quase uma
declaração de que a pessoa
não conseguiu fazer outra
coisa".

Manobra de Doria
O governador tentará votar
nesta semana PL que retira
recursos de universidades e
extingue autarquias como a
Fundação para o Remédio
Popular.

Sede
Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo
CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200
www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA METALTORK INDUSTRIA E COMERCIO
DE AUTO PECAS LTDA. E GENERAL FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.

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

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores nas empresas METALTORK INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 59.160.069/0001-25 e GENERAL FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA., inscrita no CNPJ
sob o nº 11.610.885/0001-67, ambas com endereço na Rua Brejaúva, 400 – Vila Sta. Rosa, Diadema - SP, CEP: 09950-630 a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 01 (primeiro) do mês de outubro de 2020 (quinta-feira), às 16h. 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, 29 de setembro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires
CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898
Diretor Responsável: Moisés Selerges.
Repórteres: Luciana Yamashita e Olga Defavari.
Arte e Diagramação: Daniel Buzana.

/SMABC

SINDMETALABC @SMABC
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Metalúrgicos votam hoje
proposta de Campanha
Salarial
Em assembleia virtual, categoria decidirá
rumos das negociações com os grupos patronais
Nos últimos anos, com o
acentuado cenário de retiradas
de direitos, as negociações de
Campanhas Salariais, lideradas
pela FEM/CUT (Federação
Estadual dos Metalúrgicos da
CUT) têm sido duras. Em 2020
a crise econômica agravada
pela pandemia do coronavírus
trouxe novo complicador para
as rodadas virtuais de discussão, o que exigiu ainda mais habilidade dos representantes dos
trabalhadores. Estabilidade no
emprego, adoção de protocolos
de higiene e renovação da CCT
(Convenção Coletiva de Trabalho) foram as principais pautas
defendidas pela Federação.
Hoje é dia de os trabalhadores apreciarem o resultado
das conversas entre a FEM/
CUT e as bancadas patronais
que acontecem desde junho.
Por conta da necessidade do
isolamento social, estabelecida
pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a votação será
feita de forma virtual e ficará
disponível das 8h às 23h desta
quarta-feira, 30, no site do
Sindicato (www.smabc.org.br).
Um vídeo será postado com
informações passadas pelo
presidente da Federação, Luiz
Carlos da Silva Dias, o Luizão,
e pelo presidente do Sindicato,
Wagner Santana, o Wagnão.
Após ouvir as propostas, os
trabalhadores devem acessar
o link de votação para validar
sua opção e ajudar a decidir os
rumos da Campanha.
“Apesar de todas as dificuldades deste ano e do oportunismo de boa parte das bancadas
patronais em querer se aproveitar da pandemia para retirar
direitos dos trabalhadores, chegamos enfim a uma proposta
que consideramos aceitável.
Mas no final das contas é você
trabalhador quem decide”,
ressaltou Wagnão.
O presidente dos Metalúrgicos do ABC destacou o
empenho dos representantes

foto: adonis guerra

da FEM/CUT na figura do presidente Luizão. “Quero saudar o
esforço feito pelo companheiro
Luizão pela Federação que, com
todas as dificuldades, conseguiu
fechar, inclusive, para nossa surpresa, uma campanha salarial
antes de outubro, o que não tem
sido o normal nos últimos anos”.
Wagnão ressaltou ainda
que, este ano, mais importante
que as questões econômicas
é a luta pela renovação das

cláusulas sociais e lembrou
a ofensiva dos sindicatos
patronais que apresentaram
contra pauta.
“Em um momento tão
difícil na nossa economia,
a assinatura da Convenção
Coletiva é o que realmente
garante direitos. No início das
discussões vários grupos patronais apresentaram contra
pauta para retirar cláusulas
muito importantes da nossa
convenção”.

Eixos

Este ano, a Data-Base negociada pela FEM/CUT está
focada na exigência de melhores condições de saúde
e segurança 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 segurança; por melhores condições sanitárias e de higiene; aumento
salarial; pela manutenção de
todos os direitos; pela nacionalização de componentes,
máquinas e equipamentos;
defesa urgente de um projeto
de reindustrialização do país.

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
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Centrais sindicais pressionam deputados
em Brasília pelo auxílio de R$ 600

fotos: divulgação

Tribuna Esportiva

“É um crime contra o povo brasileiro o governo Bolsonaro ter
reduzido o auxílio à metade”
O presidente da CUT, Sérgio Nobre e dirigentes das
outras centrais desembarcaram em Brasília, na manhã
de ontem para uma via-sacra
pela Câmara dos Deputados
em defesa dos R$ 600. A ação
faz parte da campanha “600
Pelo Brasil – Coloca o Auxílio
Emergencial pra votar, Maia”,
lançada em 17 de setembro.
Os dirigentes sindicais visitaram lideranças de blocos
de mais de 15 partidos para
defender importância de votar imediatamente a Medida
Provisória 1.000/2020, que
prorroga o pagamento do
auxílio até dezembro, mas
retomando o valor em R$
600, que o governo Bolsonaro
cortou para R$ 300.
“Os deputados federais
estão sentindo, e muito, a
pressão para votar e manter
o auxílio emergencial em R$
600. E essa pressão tem que
ser ampliada e fortalecida. É
o que estamos fazendo”, disse,
Sérgio Nobre após se reunir
com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos
Pereira e diversas lideranças
partidárias. Marcos Pereira
preside interinamente a Casa,
após o presidente Rodrigo
Maia (DEM-RJ) ter sido diagnosticado com Covid-19, em
16 de setembro.
O parlamentar, segundo
Sérgio Nobre, admitiu que os
deputados estão sendo muito
pressionados pela aprovação
dos R$ 600. “Entregamos o
documento unitário assinado
pela CUT e demais centrais
sindicais, que defende a votação imediata da Medida Provisória que prorroga o auxílio.
Reivindicamos a manutenção
dos R$ 600”, disse.

Sérgio Nobre contou que
Marcos Pereira admitiu que
há resistência por parte dos
deputados em aprovar a MP
com o valor de R$ 300, porque
não segura a necessidade do
povo, mas que manter os R$
600 também exigirá debate na
Casa. “É o que faremos”, disse
Sérgio Nobre. Ainda segundo

ele, o deputado se comprometeu a propor o debate com as
centrais à Câmara e também
levar a questão ao governo.
“O auxílio de R$ 600 é uma
conquista da CUT, do Fórum
das Centrais e, em especial,
das bancadas de oposição,
que garantiu um mínimo de
atividade econômica no Bra-

sil e proteção social aos mais
vulneráveis neste momento de
pandemia”, lembrou.
Ele disse ver risco de o
país enfrentar caos social, se o
auxílio emergencial de R$ 600
não for mantido. “É um crime
contra o povo brasileiro o governo Bolsonaro ter reduzido
o auxílio à metade”.

•

O São Paulo encara o River
Plate na Argentina hoje sem
o principal nome do ataque,
Luciano, que está suspenso.
O último treino foi no centro
do Boca Juniors.

•

Ao completar um mês de
sua estreia no Corinthians,
Otero já é o terceiro melhor
finalizador do Brasileirão,
com 10 acertos, média de
1,43 por partida.

•

O Palmeiras renovou o contrato do goleiro Jailson, de
39 anos, até o fim de 2021.
Contratado em 2014, é o
jogador com mais tempo
no elenco.

CAMPANHA E ABAIXO-ASSINADO
A CUT, Força, UGT, CTB,
CSB, NCST, CGTB, Intersindical, CSP-Conlutas, Intersindical Instrumento de Luta
e Pública lançaram em 17 de
setembro campanha nacional unitária para pressionar
o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia,
a colocar em votação a MP
1.000/2020. A medida publicada pelo governo federal em
3 de setembro prorroga o auxílio emergencial, mas corta o
valor de R$ 600 para R$ 300.

O abaixo-assinado pode ser acessado no site change.org no link política

Libertadores
Hoje – 19h15
Palmeiras x Bolívar
Allianz Parque
Hoje – 21h30
River Plate x São Paulo
Argentina

Brasileirão
Hoje – 21h30
Corinthians x Atlético-GO
Neo Química Arena

