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Documentos que garantem reposição da inflação e renovação das Convenções Coletivas
foram assinados ontem. Em ano duro, conquista marca vitória da categoria na Campanha Salarial
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Mais afetados
A Covid-19 provocou mais 
mortes e teve maior inci-
dência de casos em municí-
pios mais favoráveis à Bol-
sonaro, segundo pesquisa 
da UFRJ. 

Flexibilização em SP
O governo Covas admitiu 
que a f lexibi l ização da 
quarentena, com entrada na 
fase-3 amarela aumentou 
contágio por Covid-19 na 
periferia. 

MP 936 prorrogada
A MP que permite a suspen-
são de contratos e redução 
de jornada e salário foi 
prorrogada até dezembro. 
O decreto foi publicado 
ontem no Diário Oficial.

Censura derrubada
A censura a 11 reportagens 
dos jornalistas Luis Nassif 
e Patricia Faermann, do 
portal GGN, sobre o banco 
BTG Pactual, foi derrubada 
pela Justiça do RJ. 
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Notas e recados

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA, POR MEIO TELEMÁTICO, DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA MECÂNICA 
SAMOT LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores (associados e não associados) na empresa INDÚSTRIA MECÂNICA 
SAMOT LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 56.912124/0004-40, com endereço na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 50, Bairro Planalto, em São 
Bernardo do Campo- SP, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 16(dezesseis) do mês de outubro de 2020, (sexta-feira), entre 06 e 
18 horas. A ordem do dia será: a) Deliberação sobre proposta referente ao convênio médico e odontológico; b) Deliberação sobre proposta de seguro de vida; 
c) Autorização para a direção do sindicato celebrar os respectivos instrumentos jurídicos relativos a esta negociação (Acordo Coletivo de Trabalho ou Termo 
Aditivo); d) Outros assuntos ou informes 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 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 06 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 nesta mesma data, após a finalização da votação 
e contabilização dos votos. São Bernardo do Campo, 15 de outubro de 2020. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

O Brasil chegou a 151.063 
mortes pela Covid-19 e 
5.114.823 infectados desde o 
início da pandemia, em março. 
Em 24h, foram 354 óbitos e 
12.220 novos casos, de acordo 
com o consórcio de veículos 
de imprensa. Os registros mais 
baixos podem ser efeito da 
subnotificação e atrasos nas 
notificações após o feriado 
prolongado. 

A média móvel em sete dias 
é de 499 mortes por dia, varia-
ção de -28% em relação aos da-
dos de 14 dias. A média móvel 
de infectados é de 20.553 por 
dia, variação de -23%, segundo 
balanço do consórcio de veícu-
los de imprensa. 

O mundo teve 1.083.234 
mortes e ultrapassou 38 mi-
lhões de casos, de acordo com a 

OMS (Organização Mundial da 
Saúde). O Brasil é o 2º com mais 
mortes, atrás apenas dos Esta-
dos Unidos, e o 3º com mais 
casos, atrás de EUA e Índia. 

Estado de SP
Em 24h, o Estado de São 

Paulo teve 685 casos e 35 
mortes. Ao todo, foram 37.314 
vidas perdidas e 1.039.029 

infectados, segundo balanço 
da Fundação Seade do dia 13 
(confira gráfico comparativo 
de casos). 

O Estado está com 42,2% 
dos leitos de UTI ocupados. 
Do total de mortes, 35,2% 
foram na capital, 23,7% na 
Região Metropolitana (exceto 
capital, ABC incluso) e 41% no 
interior/litoral. 

Já são mais de 151 mil pessoas 
mortas pela Covid-19 no Brasil

Fanfarronices, como a últi-
ma fala do presidente norte-a-
mericano, Donald Trump, em 
discurso no dia 12 de outubro, 
quando disse: “eu me sinto 
tão poderoso. Eu vou entrar 
lá, vou beijar todos naquela 
plateia. Vou beijar os caras e as 
mulheres lindas, só vou dar um 
grande e gordo beijo”, além de 
polêmica e de ter disseminado 
informações falsas sobre a 
Covid-19, é contraditória, uma 
vez que fez diversas declara-
ções minimizando a gravidade 

da doença e desencorajando o 
uso de máscaras e o distancia-
mento social. 

A doença está bastante 
ativa e, até o momento, não 
se pode concluir por uma 
imunidade duradoura após 
contágio. Estudo realizado e 
publicado por pesquisadores 
do Instituto Nacional de Saúde 
e Bem-Estar da Finlândia, em 
13 de outubro, demonstra que 
os anticorpos dos pacientes 
infectados pelo novo coro-
navírus ficam no organismo 

A PANDEMIA SEGUE SEU CURSOA PANDEMIA SEGUE SEU CURSO
Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
 dstma@smabc.org.br 
Departamento de Saúde 
do Trabalhador e Meio Ambiente

saúde

por pelo menos quatro meses 
após o contágio e conferem 
imunidade durante o mesmo 
período. 

Uma senhora holandesa de 
89 anos, portadora de um tipo 
de câncer chamado Linfoma de 
Hodgkin, morreu após reinfec-
ção pelo novo coronavírus. Ela 
era um dos cinco casos conhe-
cidos de reinfecção no mundo. 
Todos eles eram portadores de 
alguma comorbidade, isto é, 
possuíam alguma doença em 
conjunto com a Covid-19. 

É nesse contexto que temos 
a obrigação de não “baixar a 
guarda” na luta contra o coro-
navírus e, ao mesmo tempo, 
reforçar a campanha do Outu-
bro Rosa na conscientização da 
população sobre a prevenção 
do câncer de mama, incenti-
vando o diagnóstico precoce 
da doença.

A estratégia de detecção 
no estágio inicial é um ponto 
crucial, pois isso aumenta as 
chances de cura e reduz con-
sideravelmente a mortalidade.

ABC
A última atualização do 

Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC é do dia 13, com 
2.632 pessoas mortas pela 
Covid-19 e 67.778 infectados. 

São Bernardo é o municí-
pio com mais casos e mortes 
na região. Foram 29.391 infec-
tados e 945 óbitos, de acordo 
com a Prefeitura. 

Para Niwton do Couto Evangelio, ex-trabalhador na Panex, internado no Santa Helena de 
Santo André. Unidade São Bernardo: Rua Mediterrâneo, 470, Jardim do Mar. Tel: 3660-5968. 
De segunda a sexta, das 8h às 16h.Doe sangue



A FEM/CUT assinou ontem a Convenção Coletiva de Trabalho com sete bancadas patronais.
Em ano adverso, único sem acordo é o G10 que mantém intransigência há quatro anos
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Acordos garantem direitos 
e reposição da inflação a 

mais de 40 mil metalúrgicos
Após quatros meses de 

intensas negociações entre 
o s  re pre s e nt ante s  d o s 
trabalhadores e as bancadas 
patronais, chegou o momento 
tão esperado das assinaturas 
das  C CT (C onvençõ es 
Coletivas de Trabalho). Os 
documentos que garantem 
direitos e reposição da 
inflação (INPC 2,94%) foram 
assinados ontem, pelos 
integrantes da FEM/CUT 
(Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT) e pelos 
patrões, na sede da Federação. 

O s  a c o r d o s  f o r a m 

assinados com quase todos 
os grupos, totalizando 40.179 
metalúrgicos. A Estamparia 
também já tem negociação 
definida e deve assinar a 
Convenção nos próximos 
dias. A única exceção foi o G10 
que não assina Convenção há 
quatro anos. O grupo recebeu 
aviso de greve e a negociação 
será feita por empresa. 

Os números não incluem 
as montadoras que têm 
acordos separados.

Para o coordenador da 
Regional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, Marcos Paulo 

Lourenço, o Marquinhos, as 
assinaturas representam uma 
grande vitória da categoria. 

“O peso do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC 
foi muito importante nessa 
negociação de Campanha 
Salarial. Em meio à pandemia, 
sair com a reposição do INPC 
e com a Convenção Coletiva 
assinada é uma vitória imensa. 
Isso só reforça a nossa luta e 
o quanto é bom ser deste 
sindicato que traz tantos 
benefícios para o trabalhador”. 

O coordenador da Regional 
Diadema, Antônio Claudiano, 
o Da Lua, reforçou que após 
as tensões, é hora e celebrar. 
“Essa negociação ocorreu 
num momento muito difícil, 
adverso. Além da pandemia, 
sabemos que a economia já 
vem há tempos patinando, 
não avança e o governo não 
tem medidas para promover 
o desenvolvimento, melhorar 
a produção, gerar empregos. 
Mesmo assim, conseguimos 
fechar os acordos, é um 
momento importante da 
nossa vida sindical. Quero 
parabenizar a Federação na 
condução das negociações”. 

Seguimos na luta
“É importante lembrar que 

das sete Convenções assinadas, 
três têm vigência de um ano e 
as outras, de dois anos, isso 
dá tranquilidade à categoria 
em relação aos cruéis ataques 
aos nossos direitos impostos 
por este governo que aí está. 
No Grupo 10, seguimos na 
luta para fechamos acordos 
por empresa com as mesmas 
garantias para todos os 
companheiros. Foi um ano 
difícil, mas organizados e 
firmes na luta conseguimos 
sair mais uma vez com a 
vitória. Parabéns a todos!”, 
finalizou o coordenador de 
São Bernardo Genildo Dias 
Pereira, o Gaúcho.

CONFIRA OS ACORDOS POR GRUPO 
Grupo 2 - Sindimaq e Sinaees Grupo 2 - Sindimaq e Sinaees   
(máquinas, aparelhos elétricos, eletrônicos)(máquinas, aparelhos elétricos, eletrônicos)
Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Reposição integral da inflação e renovação da Convenção 
Coletiva até 2022.Coletiva até 2022.  
  
Grupo 3 - Sindipeças, Sindiforja e SinpaGrupo 3 - Sindipeças, Sindiforja e Sinpa  
(autopeças, forjaria e parafusos) (autopeças, forjaria e parafusos) 
Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Reposição integral da inflação e renovação da Convenção 
Coletiva até 2022.Coletiva até 2022.
  
Fundição Fundição 
Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Reposição integral da inflação e renovação da Convenção 
Coletiva até 2022.Coletiva até 2022.
  
SindratarSindratar
(refrigeração, aquecimento e tratamento de ar)(refrigeração, aquecimento e tratamento de ar)
Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Reposição integral da inflação e renovação da Convenção 
Coletiva até 2022. Coletiva até 2022. 

SindicelSindicel
(condutores elétricos, trefilação e laminação de metais não (condutores elétricos, trefilação e laminação de metais não 
ferrosos)ferrosos)
O grupo tinha acordo assinado no ano passado válido por O grupo tinha acordo assinado no ano passado válido por 
dois anos e se comprometeu a cumprir. Com a negociação dois anos e se comprometeu a cumprir. Com a negociação 
deste ano foi conquistada a extensão da Convenção deste ano foi conquistada a extensão da Convenção 
Coletiva até agosto de 2022. Coletiva até agosto de 2022. 

Grupo 8.2 - Sicetel e SiescometGrupo 8.2 - Sicetel e Siescomet
(trefilação e laminação de metais ferrosos, esquadrias e (trefilação e laminação de metais ferrosos, esquadrias e 
construções metálicas)construções metálicas)
Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Reposição integral da inflação e renovação da Convenção 
Coletiva até 2021. Coletiva até 2021. 

Grupo 8.3 - Sinafer, Simefre e Siamfesp Grupo 8.3 - Sinafer, Simefre e Siamfesp 
(artefatos de ferro, metais e ferramentas e materiais e (artefatos de ferro, metais e ferramentas e materiais e 
equipamentos ferroviários e rodoviários e artefatos de metais equipamentos ferroviários e rodoviários e artefatos de metais 
não ferrosos)não ferrosos)
Reposição integral da inflação e renovação da Convenção Reposição integral da inflação e renovação da Convenção 
Coletiva até 2021.Coletiva até 2021.  
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Gaúcho

Marquinhos
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Tribuna EsportivaNa madrugada, PL 529 de Doria que autoriza 
demissão de 5 mil servidores é aprovadO

• A jogadora do vôlei de 
praia Carol Solberg foi 
advertida pelo Superior 
Tribunal de Justiça Des-
portiva por gritar “Fora, 
Bolsonaro” após receber 
medalha em quadra. 

• Além da advertência, o 
STJD mandou recado de 
censura a todos os atletas 
brasileiros e ameaçou a 
atleta com punição mais 
severa em caso de reinci-
dência.   

• Treze coletivos de torce-
doras pediram anulação 
do registro de Robinho, 
do Santos, no STJD. O 
jogador foi condenado em 
1ª instância por violência 
sexual na Itália. 

• Cartões por braçadas têm 
recorde no Brasileirão des-
te ano, com 62 punições. 
Ano passado foram 28 
cartões e no ano retrasa-
do, 38. 

• O Corinthians fechou con-
trato sem multa com o 
técnico Vagner Mancini, 
caso queira interromper o 
trabalho antes de dezem-
bro de 2021.  

Deputados da base gover-
nista aprovaram no início da 
madrugada de ontem, por 48 
votos a 37, o Projeto de Lei (PL) 
529/2020, de autoria do governo 
de João Doria (PSDB). A votação 
ocorreu após duas semanas de 
resistência e obstruções pelos 
opositores. O PL extingue seis 
estatais, como a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) e a Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo (EMTU) e 
autoriza ainda demissão de 5.600 
servidores públicos.

Em sessão com muito bate 
boca, foi aprovado parecer do re-
lator especial Alex de Madureira 
(PSD), que não acatou nenhuma 
das 630 emendas apresentadas. 

A votação dos destaques não 
foi concluída. Com o objetivo 
de atrasar a publicação do texto 
aprovado, os opositores fizeram 
obstrução até que a sessão extra-
ordinária foi encerrada.

Alterações no projeto
Foram retiradas da lista de 

extinção a Furp (Fundação para 
o Remédio Popular), a Fosp 

(Fundação Oncocentro de São 
Paulo), o Imesc (Instituto de Me-
dicina Social e de Criminologia) 
e a Itesp (Fundação Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo).

Também foi retirada a obri-
gação de destinar a sobra or-
çamentária das universidades 
estaduais e da Fapesp (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo) de 2019 à conta 
única do Tesouro.

O primeiro documento 
previa isenção do IPVA ape-
nas para deficientes físicos que 
pudessem conduzir veículos 
adaptados. No substitutivo, 
porém, passou a abranger de-
ficientes visuais, mentais, in-
telectuais severos e autistas 

impossibilitados de dirigir.

Compra de votos
Na semana retrasada, o de-

putado Carlos Giannazi (Psol) 
afirmou na tribuna que o go-
vernador Doria ofereceu R$ 30 
milhões em emendas para os 
deputados que votarem a favor 
do governo.

“É importante a mulher fazer 
o autoexame, é ela que se conhe-
ce e pode identificar qualquer 
alteração no corpo. O câncer 
de mama no início tem cura e 
tratamento menos agressivo. O 
cabelo ajuda na autoestima, por 
mais que esteja em dificuldade, 
ela quer ser vista bonita e alegre. 
Não quer mostrar fraqueza, 
mulher é o elo forte da família”, 
Rosimeire Conceição, a Rosi, 
CSE na Volks.

Como participar
As doações podem ser entregues ao CSE na fábrica, 

no Sindicato e nas Regionais. Se não puder, entre em con-
tato que o Sindicato retirará as doações. No dia 24, será 
realizado o Drive Thru Solidário na Regional Diadema. 

Os fios de cabelo serão doados a pacientes que 
lutam contra o câncer. Devem ter, no mínimo, 15 cm, 
estar bem amarrados com elástico e dentro de um 
saquinho plástico. Pode ser só uma mecha. 

Os produtos de higiene pessoal serão doados a 
entidades que atendem mulheres vítimas de violência 
doméstica.
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